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Planeamento nº1 
Data: 30 de Novembro de 2012 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 

Sessão 

Nome da 

atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 

Êxito 

Estratégias Material Duração  

Momento 

inicial 

Conversa 

Inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
Proporcionar 

uma organização 

mental do que 

serão as sessões 

de 

Psicomotricidade. 

 

Controlo de 

presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no 

chão em círculo, 
a estagiária 

deverá informar 
os clientes da 

estrutura e 
conteúdo da 

sessão e 
explicar em que 
consistirão as 
sessões de 

Psicomotricidade 
ao longo do ano. 
É também neste 
momento que os 
clientes deverão 
assinar a folha 
de presenças. 

Os clientes 

deverão ter 

capacidade de: 

mostrar ter 

compreendido a 

estrutura e 

conteúdo da 

sessão, dando o 

seu feedback; 

Mostrar ter 

compreendido 

quais os 

objetivos gerais 

das sessões de 

psicomotricidade, 

dando o seu 

feedback. 

Instrução; 
Reforço 

Verbal. 

Folha de 

registo de 

presenças. 

5 Minutos 
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Aquecimento 

“Segue o 

movimento” 

Ativação 

muscular; 

Preparação do 

aparelho 

cardiovascular 

para as 

atividades. 

Em círculo, 

todos os 

clientes, um de 

cada vez, vão 

sugerindo um 

exercício para o 

aquecimento. 

Todos os 

colegas devem 

repetir esse 

mesmo 

movimento. 

Este exercício 

deve ser 

realizado ao som 

de música 

alegre. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar num 
movimento 
diferente do 

movimento dos 
colegas; 

Reproduzir o 
movimento 

sugerido pelos 
colegas. 

 

Instrução; 
Demonstração; 

Reforço 

Verbal. 

Computador; 

Colunas. 

 

10 Minutos 

Parte 

Fundamental 

“Não 

toques no 

chão” 

Reconhecimento 

das várias partes 

do corpo; 

Fomentar a 

imaginação para 

a criação de 

posturas 

 

Enquanto os 

clientes andam 

pelo ginásio ao 

som da música, 

a estagiária vai 

dando ordem 

acerca das 

partes do corpo 

que podem tocar 

no chão e das 

partes que não 

Os clientes 

deverão ser 

capazes de: 

identificar as 

partes do corpo 

que podem ou 

não tocar no 

chão; criar novas 

posturas de 

modo a 

cumprirem com a 

Instrução; 

Demonstração; 

Reforço 

Verbal. 

Computador; 

colunas. 

15 Minutos 
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podem tocar. 

Quando a 

estagiária dá as 

indicações, os 

clientes deverão 

parar seguindo a 

ordem dada. 

(Exemplos: 

Tocar no chão 

com o joelho 

esquerdo e 

joelho direito não 

pode tocar; O 

rabo e os 

cotovelos têm de 

tocar no chão, 

mas as mãos e 

os pés não 

podem tocar; 

Tocar com a 

cabeça no chão, 

mas não podem 

tocar com as 

costas; Tocar 

com a barriga no 

chão, mas os 

pés, a cabeça e 

as mãos não 

ordem dada pela 

estagiária. 
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podem tocar;…) 

“Os 

sentimentos 

(I)” 

 

Fomentar a 

expressão e a 

identificação de 

sentimentos 

através de 

gestos, postura, 

expressão facial 

e olhar; 

Reconhecer 

expressões 

corporais que 

representam 

sentimentos. 

 

 

Com os clientes 

dispostos em 

pares, a 

estagiária atribui 

um cartão com 

um sentimento a 

cada par e estes 

têm de 

expressar facial 

e corporalmente 

esse sentimento, 

sem utilizar 

linguagem 

verbal. Os 

restantes 

colegas têm que 

adivinhar qual é 

o sentimento. 

(Exemplos: 

alegria, tristeza, 

raiva, ódio, 

amor, tristeza, 

medo, susto,…) 

 

Os clientes 

deverão ser 

capazes de: 

Adivinhar quais 

os sentimentos 

dramatizados 

pelos colegas, 

descrevendo os 

traços corporais 

que os 

identificaram; 

Colaborar com 

os seus pares de 

modo que os 

colegas 

adivinhem qual o 

sentimento 

dramatizado. 

 

Instrução; 

Demonstração; 

Reforço 

Verbal. 

Cartões com 

os nomes 

dos 

sentimentos. 

15 Minutos 
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“Os 

sentimentos 

(II)” 

Fomentar a 

expressão e a 

identificação de 

sentimentos 

através de 

gestos, postura, 

expressão facial 

e olhar; 

Reconhecer 

expressões 

corporais que 

representam 

sentimentos; 

Associar as 

características 

dos sentimentos 

ao ritmo da 

música. 

Os pares da 

atividade 

anterior deverão 

fazer uma 

pequena dança 

na qual irão 

tentar 

representar o 

mesmo 

sentimento para 

os colegas, 

tentando que 

estes percebam 

novamente o 

seu sentimento. 

Os clientes 

deverão ser 

capazes de: 

Adivinhar quais 

os sentimentos 

dramatizados 

pelos colegas, 

descrevendo os 

traços corporais 

que os 

identificaram; 

Colaborar com 

os seus pares de 

modo que os 

colegas 

adivinhem qual o 

sentimento 

dramatizado; 

associar as 

caraterísticas 

dos sentimentos 

ao ritmo da 

música. 

Instrução; 

Demonstração; 

Reforço 

Verbal. 

Cartões com 

os nomes 

dos 

sentimentos; 

Computador; 

Colunas. 

 

15 Minutos 

“Ao som da 

pandeireta” 

Fomentar a 

expressão 

corporal; 

Adaptação do 

A estagiária vai 

tocar a 

pandeireta 

alternando com 

diferentes ritmos 

Os clientes 

deverão ser 

capazes de: 

Adaptar a sua 

Instrução; 

Demonstração; 

Reforço 

Verbal. 

Pandeireta 15 Minutos 
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movimento 

corporal a 

diferentes ritmos; 

coordenação. 

e os 

participantes 

devem, 

inicialmente, 

andar de acordo 

com o ritmo 

tocado. 

Em seguida, 

devem mexer 

diferentes partes 

do corpo, 

selecionadas 

pela estagiária, a 

esses mesmos 

ritmos, enquanto 

andam pelo 

ginásio. 

locomoção aos 

ritmo da 

pandeireta; 

reconhecer as 

partes do corpo 

referidas pela 

estagiária para 

mover ao ritmo 

da pandeireta: 

coordenar os 

movimentos das 

diferentes partes 

do corpo 

enquanto andam 

pelo ginásio. 

Retorno à 

calma 

“Massagem 

com jornal” 

Diminuir o estado 

de vigília; 

Relaxamento 

muscular. 

Organizados em 

pares, os 

clientes devem 

construir uma 

bola com jornal, 

para massajar 

as costas do 

parceiro. 

Deverão trocar, 

de modo que 

cliente que 

Os clientes 

deverão ser 

capazes de: 

manifestar sinais 

de relaxamento 

muscular geral 

(através da 

postura corporal, 

da expressão 

facial e também 

de linguagem 

Instrução; 

Demonstração; 

reforço verbal. 

Jornal; 

Computador; 

Colunas. 

15 Minutos 
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massaja passe a 

ser massajado. 

O exercício 

deverá ser feito 

ao som de 

música calma. 

verbal). 

 

 

Momento 

Final 

Conversa 

final 

Desenvolver a 

capacidade de 

memorização e 

de sequenciação 

das atividades 

realizadas na 

sessão; 

promover a 

expressão verbal 

acerca da 

vivência pessoal 

relativamente às 

atividades 

realizadas. 

 

Com os clientes 

sentados 

dispostos em 

círculo, deverá 

ser feita uma 

breve reflexão 

acerca da 

sessão e das 

atividades 

realizadas, bem 

como acerca da 

reação de cada 

cliente a cada 

uma das 

atividades. 

 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 
expressar 

verbalmente qual 
a atividade que 
mais gostou e 

que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 Minutos 
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1ªSessão de Psicomotricidade 
Data: 30 de Novembro de 2012 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
 Intervenientes:  

 AC; FP; FM; GS; JC; LC; LS; MM; MG; PC; RJ; NR 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Esta sessão iniciou-se com uma breve conversa inicial, com todos os clientes sentados 
no chão, dispostos em círculo, em que a estagiária explicou de forma breve o que se iria 
fazer na mesma, assim como nas sessões de Psicomotricidade ao longo do ano, uma 
vez que a partir deste dia as sessões passariam a ser da responsabilidade da mesma. 
Foi também neste momento que os clientes assinaram a folha de presenças, pois, apesar 
de as presenças não serem obrigatórias, era feito um controlo das mesmas. 
Nesta primeira parte da sessão, e embora esta não tenha sido a primeira sessão que os 
clientes tiveram no ginásio, foram reforçados alguns aspetos que devem ser tidas em 
conta pelos clientes, nomeadamente: 1) as regras de utilização do ginásio (não mexer no 
material do ginásio, não sujar, não fumar durante a sessão, entre outras); 2) a 
importância de respeitar os colegas quando estão a falar, recordando que nenhum de nós 
gosta de ser interrompido nessas situações, sendo por isso importante que todos 
esperem pela sua fez de falar/intervir; 3)a importância da assiduidade e pontualidade, 
bem como a importância de os clientes não saírem a meio das sessões; 4) a importância 
de uma participação ativa durante a sessão, sendo importante que os clientes não fiquem 
apenas a observar os colegas no decorrer das atividades. Foi também neste momento 
que foi feito o controlo das presenças na sessão, tendo a folha de presenças circulado 
por todos os clientes até todos terem assinado. 
Depois desta breve parte introdutória, seguiu-se o momento do aquecimento, com a 
atividade “Segue o movimento”, em que com os clientes de pé dispostos em círculo, cada 
um deles, um de cada vez, deveria sugerir um movimento com um segmento corporal, 
que todos os colegas deveriam reproduzir. Os movimentos sugeridos não se podiam 
repetir, ou seja, todos os clientes deveriam sugerir um movimento distinto. Nesta 
atividade, a cliente MG e GS apresentaram alguma resistência, uma vez que não 
pareciam estar à vontade o suficiente para apresentarem um movimento em frente aos 
colegas. Houve por isso um maior incentivo por parte da estagiária e dos colegas para 
que estas realizassem esta atividade. Ao longo da realização deste exercício, notou-se 
também alguma falta de energia em alguns dos clientes, sendo que foi necessário puxar 
por eles para que fizessem os exercícios/movimentos com mais energia/vigor. 
Com o aquecimento concluído, seguiu-se a atividade “Não toques no chão”, tendo sido 
feita uma breve explicação do que era pretendido realizar na atividade. Os clientes em 
geral não apresentaram grandes dificuldades na compreensão daquilo que era 
pretendido fazer, realizando a atividade de acordo com aquilo que era pedido, dentro das 
possibilidades de cada um. Em pedidos que exigiam um maior esforço físico (por 
exemplo: não tocar com os pés e as mãos no chão) alguns clientes apresentaram alguma 
resistência, mas acabaram por ceder e realizar de acordo com as suas capacidades e 
limitações. Foi uma atividade bastante animada, uma vez que algumas das solicitações 
efetuadas pela estagiária causaram alguma piada aos clientes. 
A atividade seguinte foi “Os Sentimentos”. Esta atividade dividiu-se em duas partes. Em 
ambas as partes houve uma explicação prévia daquilo que era pretendido. Na primeira 
parte, em que os clientes a pares tinham que representar diversos sentimentos através 
de gestos simples para os restantes colegas adivinharem, os clientes no geral 
apresentaram algumas dificuldades, sendo que no cliente RJ as dificuldades foram mais 
evidentes, uma vez que este é um cliente que não tem bastante dificuldade em expressar 
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os seus sentimentos, pois é um cliente mais tímido que os restantes. Apesar de tudo, 
todos fizeram um enorme esforço para conseguir expressar os sentimentos da melhor 
maneira, à exceção da cliente MG que mostrou algum desinteresse em realizar a 
atividade. Na segunda parte, em que os clientes deveriam fazer uma pequena “dança” 
que expressasse um sentimento para que os restantes colegas pudessem adivinhar, 
surgiram ainda mais dificuldades do que na primeira parte, uma vez que os clientes 
apresentaram bastante dificuldade em expressar sentimentos de uma forma tão livre 
como é a dança, e sem recorrer ao uso de palavras ou sons. No entanto, mais uma vez, 
a maioria dos clientes fez um enorme esforço para realizar a atividade, apesar de todas 
as dificuldades. Esta atividade foi, apesar de todas as dificuldades sentidas, uma 
atividade que gerou boa disposição no grupo.  
Seguiu-se a atividade “Ao som da pandeireta”, em que os clientes deveriam mover-se 
com diferentes ritmos, consoante o ritmo da pandeireta tocada pela estagiária. Foi uma 
atividade que não necessitou de grande explicação, uma vez que era bastante simples de 
realizar, sendo uma atividade que proporcionou uma maior liberdade de movimentos aos 
clientes no geral. De modo geral, todos os clientes fizeram aquilo que foi pedido, uns com 
um maior ânimo que outros.  
Tanto a atividade “Ao som da pandeireta” como a dos “Sentimentos” no que respeita à 
promoção da expressão corporal, nomeadamente no que respeita à expressão se 
sentimentos de forma não-verbal. 
Seguiu-se o momento do retorno à calma, com a atividade “Massagem com jornal”. Foi 
feita uma breve explicação daquilo que era pretendido. Esta foi uma atividade que 
proporcionou em enorme bem-estar e tranquilidade aos clientes. Após esta atividade, os 
clientes pareceram acalmar, manifestando um enorme agrado em relação ao que tinham 
acabado de fazer. 
Por fim, prosseguiu-se à conversa final, em que os clientes relembraram as atividades 
efetuadas na sessão e expressaram verbalmente quais as atividades que mais gostaram. 
As atividades preferidas foram a do aquecimento (ativação geral), o “Não toques no 
chão”, o “Ao som da pandeireta” e o momento de retorno à calma “Massagem com 
jornal”. As menos apreciadas foram a dos sentimentos, uma vez que pareceram provocar 
uma maior angústia nos clientes. Após este breve momento de diálogo final, deu-se por 
terminada a sessão. 
 
No que toca às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas foram 
essencialmente: a dificuldade em gerir a dinâmica de grupo, uma vez que existiam 
bastantes conversas paralelas e também bastantes intervenção desadequadas; a 
dificuldade em gerir o comportamento destabilizador do cliente FP, uma vez que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, bem como comportamentos repletos 
de uma maior infantilidade. 
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Planeamento nº2 
Data: 07 de Dezembro de 2012 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa  
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa inicial Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
distribuídos pela 
sala, a estagiária 

deverá informar os 
clientes da estrutura 

e conteúdo da 
sessão. 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido 
a estrutura e 
conteúdo da 

sessão, dando 
o seu feedback 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

- 10 
Minutos 

Parte 
Fundamental 

Avaliação das 
competências 
sociais através 
da aplicação da 
“Checklist de 

Aprendizagem 
Estruturada de 
Competências 

Sociais”, 
“Inventário de 
Resolução de 

Problemas 

Definir o perfil 
comportamental 
dos clientes ao 

nível das 
competências 

sociais, 
incluindo a 

assertividade, a 
resolução de 

problemas e as 
competências 

de 

Com os clientes 
distribuídos pela 
sala, a estagiária 
distribuirá uma 

fotocópia do primeiro 
questionário de 
avaliação a ser 

preenchido (Checklist 
de Aprendizagem 

Estruturada de 
Competências 
Sociais). Em 

 
Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
preencher a 

totalidade das 
fichas de 
avaliação 
proposta, 

entendendo 
qual o seu 
objetivo. 

Instrução; 
Feedback 

verbal. 

Folhas de 
registo; 

- 1 Lápis ou 
caneta por 

cliente. 

80 
Minutos 
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Sociais”, “Teste 
de 

Assertividade” e 
“Escala de 

Competências 
de 

Comunicação 
no 

Relacionamento 
Interpessoal”. 

 
 
 
 
 

comunicação. 
 
 
 

seguida, a técnica 
deverá ler o 
questionário, 
explicando 

sucintamente como o 
mesmo deve ser 

preenchido. À 
medida que os 

clientes vão 
preenchendo o 
questionário, a 

técnica deve sempre 
estar presente, de 

modo a poder 
esclarecer quaisquer 
dúvidas que possam 

surgir ao longo do 
preenchimento da 

mesma. 
Com os restantes 

questionários deve 
ser seguido o mesmo 

procedimento. 

. 

Momento 
Final 

Conversa Final Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação  
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 

Com os clientes 
dispostos pela sala, a 

estagiária deverá 
questioná-los sobre a 

forma como o 
preenchimento dos 

questionários foi 
vivenciada por eles, 
questionando acerca 

de possíveis 
dificuldades e 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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da vivência 
pessoal 

relativamente 
às atividades 
realizadas. 

limitações. Os 
utentes devem dar a 
sua opinião acerca 

da atividade 
realizada. 

qual a atividade 
que mais 

gostou e que 
menos gostou; 
refletir acerca 

dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 
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2ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 7 de Dezembro de 2012 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa  
Intervenientes:  

 MG; FP; MM; PC; PA; AC; LC; GS; LS; NR; RJ; AT 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Uma vez que esta sessão se dedicava exclusivamente à aplicação dos questionários de 
avaliação inicial, a estagiária optou por realizar a mesma na sala de atividades do FSO 
Lisboa. 
Esta sessão iniciou-se com um breve momento de conversa inicial, em que os clientes 
foram informados pela estagiária da estrutura e conteúdo da sessão, referindo que a 
sessão seria menos dinâmica do que a anterior, uma vez que seria essencialmente 
destinada à aplicação de quatro escalas de avaliação, nomeadamente a “Checklist de 
Aprendizagem Estruturada de Competências Sociais”, o “Inventário de Resolução de 
Problemas Sociais”, o “Teste de Assertividade” e a “Escala de Competências de 
Comunicação no Relacionamento Interpessoal”. Foi explicado aos clientes o objetivo das 
suas aplicações, isto é, foi-lhes dito que seria utilizado para fazer uma caracterização 
inicial dos clientes relativamente às competências sociais, para que depois pudessem ser 
planeadas atividades no âmbito do estágio da estagiária. 
Foi também neste momento que os clientes assinaram a folha de presenças na sessão. 
Seguidamente, foi-lhes entregue a primeira ficha de avaliação, a “Checklist de 
Aprendizagem Estruturada de Competências Sociais”, tendo sido feito uma breve 
explicação por parte da estagiária, da forma como esta deveria ser preenchida. A maior 
parte dos clientes preencheu a escala de forma autónoma, sendo que alguns tiveram 
necessidade de esclarecimento ao longo do preenchimento. A estagiária esteve sempre 
presente para o caso de surgirem dúvidas ao longo do preenchimento. No que toca ao 
tempo que demoraram a responder, houveram clientes que foram bastante mais rápidos 
a preencher, tendo que ficar muito tempo à espera que os colegas acabassem, o que 
acabou por causar alguma impaciência e ansiedade. Devido a isto, talvez tivesse sido 
importante, na fase de explicação da escala, a estagiária ter lido as questões uma a uma, 
para que não houvessem quaisquer dúvidas quanto ao preenchimento da escala e para 
que os clientes estivessem melhor elucidados do que se pretendia em cada uma das 
questões. 
Seguidamente, foi distribuída a segunda avaliação, o “Inventário de Resolução de 
Problemas Sociais”, tendo sido feita uma explicação pormenorizada daquilo que se 
pretendia com este instrumento. Os clientes revelaram algumas dificuldades neste 
preenchimento, tendo solicitado a ajuda da estagiária por várias vezes. Mais uma vez, 
ocorreram grandes discrepâncias no que diz respeito ao tempo que cada um demorou a 
preencher a escala, o que pode revelar também que uns efetuaram o preenchimento com 
um maior interesse do que outros. 
Em seguida, foi distribuído o “Teste de Assertividade”. Foi mais uma vez feita uma 
explicação daquilo que era pretendido com este instrumento. O preenchimento ocorreu 
sem grandes interrupções, sendo que poucos foram os clientes que solicitaram 
esclarecimentos por parte da estagiária. Foi então, segundo os clientes, um teste de fácil 
preenchimento. Apesar de tudo, voltaram a haver discrepâncias no que toca à duração 
do preenchimento. 
Por fim, foi distribuída a “Escala de Competências de Comunicação no Relacionamento 
Interpessoal”. Após uma explicação pormenorizada daquilo que se pretendia e da forma 
como deveria ser preenchida, foi iniciado o preenchimento. Mais uma vez, a estagiária 
esteve sempre presente para o caso de ser solicitada para o esclarecimento de dúvidas. 
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Ao longo do preenchimento, alguns clientes apresentaram algumas dúvidas, mas apesar 
de tudo, o preenchimento ocorreu sem grandes percalços.  
Após o preenchimento das quatro escalas de avaliação, e uma vez que este era uma 
processo demorado, passou-se logo ao momento da conversa final. Nesta conversa, os 
clientes relembraram quais as escalas preenchidas, assim como as maiores dificuldades 
sentidas relativamente ao preenchimento das mesmas. Após este breve momento de 
diálogo final, deu-se por terminada a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária ao longo da sessão estas 
prenderam-se essencialmente com a necessidade de manter o grupo em silêncio para 
que todos pudessem preencher as escalas da melhor forma possível, sem interrupções 
no raciocínio. Foi também complicado estar disponível para esclarecer todas as dúvidas, 
uma vez que por vezes surgiam várias dúvidas ao mesmo tempo e era impossível 
esclarecer todos ao mesmo tempo. Desta forma, acabavam por surgir alguns momentos 
de conversa, no seguimento da espera pelo esclarecimento. 
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Planeamento nº3 
Data: 14 de Dezembro de 2012 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa  
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
distribuídos pela sala, 

a estagiária deverá 
informar os clientes 

da estrutura e 
conteúdo da sessão. 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 

seu feedback 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

- 10 
Minutos 

Parte 
Fundamental 

Aplicação de 
duas escalas de 

avaliação, 
respetivamente, 

“Beck Youth 
Inventories” e 

“SECHS – 
Sistema de 
Avaliação 

Comportamental 
de Habilidade 

Social” 
Psicomtora”. 

 
 

Definir o perfil 
comportamental 
dos clientes ao 

nível das 
competências 

sociais, 
nomeadamente 

ao nível das 
dificuldades ao 
nível emocional 

e ao nível do 
comportamento 

e habilidade 
social. 

Com os clientes 
distribuídos pela sala, 
a estagiária distribuirá 

uma fotocópia do 
primeiro questionário 

de avaliação a ser 
preenchido (Beck 

Youth Inventories). 
Em seguida, a técnica 

deverá ler o 
questionário, 
explicando 

sucintamente como o 
mesmo deve ser 

 
Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
preencher a 

totalidade das 
fichas de 
avaliação 
proposta, 

entendendo 
qual o seu 
objetivo. 

. 

Instrução; 
Feedback 

verbal. 

Folhas de 
registo; 

- 1 Lápis ou 
caneta por 

cliente. 

80 
Minutos 
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preenchido. À medida 
que os clientes vão 

preenchendo o 
questionário, a 

técnica deve sempre 
estar presente, de 

modo a poder 
esclarecer quaisquer 
dúvidas que possam 

surgir ao longo do 
preenchimento da 

mesma. 
Com o outro 

questionário deve ser 
seguido o mesmo 

procedimento. 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

Com os clientes 
dispostos pela sala, a 

estagiária deverá 
questioná-los sobre a 

forma como o 
preenchimento dos 

questionários foi 
vivenciada por eles, 
questionando acerca 

de possíveis 
dificuldades e 

limitações. Os utentes 
devem dar a sua 
opinião acerca da 

atividade realizada. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

qual a atividade 
que mais gostou 

e que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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longo das 
atividades 
realizadas. 
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3ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 14 de Dezembro de 2012 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa 
Intervenientes:  

 AT; EF; FP; FM; GS; JC; LC; LS; MG; PA; RJ; NR 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
 

Uma vez que esta sessão se dedicava exclusivamente à aplicação dos questionários de 
avaliação inicial, a estagiária optou por realizar a mesma na sala de atividades do FSO 
Lisboa. 
Esta sessão começou com um breve momento de diálogo inicial, em que a estagiária 
informou os clientes acerca da estrutura e conteúdo da sessão, referindo que a sessão 
seria novamente um pouco menos dinâmica, tal como na sessão anterior, uma vez que 
se destinava à aplicação de duas escalas de avaliação, nomeadamente a “Beck Youth 
Inventories” e a “SECHS – Sistema de Avaliação Comportamental de Habilidade Social”. 
Foi novamente explicado aos clientes qual o objetivo do preenchimento destes 
questionários, ou seja, foi-lhes dito que estes seriam utilizados para fazer uma 
caraterização inicial dos clientes em termos de competências sociais para depois serem 
definidos objetivos e serem planeadas atividades no âmbito do estágio da estagiária. Foi 
também neste momento que os clientes assinaram a folha de presenças na sessão. 
Em seguida, foi-lhes distribuída a primeira ficha de avaliação, a “Beck Youth Inventories”, 
tendo inicialmente sido feita uma leitura das questões constituintes do instrumento, 
seguida de uma explicação pormenorizada por parte da estagiária, da forma como esta 
deveria ser preenchida. Embora grande parte dos clientes tenham preenchido a escala 
de forma autónoma, alguns dos clientes apresentaram algumas dúvidas durante o 
preenchimento, tendo sido necessário intervenção da estagiária por várias vezes, para 
que pudessem ser esclarecidas essas dúvidas. Durante o preenchimento a estagiária 
esteve sempre presente, de modo a poder esclarecer os clientes sempre que surgissem 
dúvidas ou questões. Relativamente à duração do preenchimento, alguns clientes foram 
bastante mais rápidos, tendo assim que ficar algum tempo à espera que os colegas 
terminassem, o que acabou por gerar alguma impaciência.  
Seguidamente, foi distribuída a segunda escala de avaliação, a “SECHS – Sistema de 
Avaliação Comportamental de Habilidade Social”. Houve novamente uma breve leitura 
das questões constituintes da escala, seguida de uma explicação bastante 
pormenorizada daquilo que se pretendia com este instrumento e da forma como deveria 
ser preenchido. Os clientes apresentaram bastantes dificuldades no preenchimento da 
mesma, uma vez que as questões desta escala eram um pouco mais subjetivas do que 
nos outros instrumentos. Desta forma, a estagiária foi solicitada inúmeras vezes para 
esclarecimento de dúvidas. Apesar de toda a dificuldade sentida pela maioria dos 
clientes, alguns não demonstraram grandes dificuldades, o que poderá revelar um certo 
desinteresse e descuido no preenchimento da escala. No caso deste instrumento, teria 
sido importante ter havido o preenchimento por parte da estagiária ou de outro técnico do 
fórum, uma vez que o preenchimento por parte dos clientes torna os resultados muito 
pouco fiáveis. 
Após o preenchimento das duas escalas de avaliação, e uma vez que este foi um 
processo bastante demorado e exigente, passou-se imediatamente ao momento de 
diálogo final. Neste momento, os clientes relembraram quais as escalas preenchidas, 
bem como as maiores dificuldades sentidas no preenchimento das mesmas. Após esta 
breve reflexão, os clientes foram informados que esta seria a ultima sessão do ano de 
2012, uma vez que iriam decorrer as férias do Natal, e que no início do ano começariam 
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logo a desenvolver atividades ao nível da psicomotricidade na promoção de 
competências sociais. Após este momento, deu-se por terminada a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária ao longo da sessão estas 
prenderam-se essencialmente com a necessidade de manter o grupo em silêncio para 
que todos pudessem preencher as escalas da melhor forma possível, sem interrupções 
no raciocínio. Foi também complicado estar disponível para esclarecer todas as dúvidas, 
uma vez que por vezes surgiam várias dúvidas ao mesmo tempo e era impossível 
esclarecer todos ao mesmo tempo. Desta forma, acabavam por surgir alguns momentos 
de conversa, no seguimento da espera pelo esclarecimento. 
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Planeamento nº4 
Data: 04 de Janeiro de 2012 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão 

em círculo, a 
estagiária deverá 

informar os 
clientes da 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão; 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimento 

Segue o 
movimento 

Ativação 
muscular; 

Preparação do 
aparelho 

cardiovascular 
para as 

atividades. 

Em círculo, todos 
os clientes, um de 

cada vez, vão 
sugerindo um 

exercício para o 
aquecimento. 

Todos os colegas 
devem repetir esse 

mesmo 
movimento. 

Este exercício 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar num 
movimento 
diferente do 

movimento dos 
colegas; 

Reproduzir o 
movimento 

sugerido pelos 

Instrução; 
Demonstração; 

Reforço 
Verbal. 

Computador; 
Colunas. 

10 
Minutos 
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deve ser realizado 
ao som de música 

alegre. 

colegas. 
 

Parte 
Fundamental 

A Caixa 
das 

Regras 

Promover o 
estabelecimento 

de regras de 
funcionamento 

para as sessões 
de 

psicomotricidade; 
Promover a 

consciencialização 
da importância 
das regras de 
funcionamento 
das sessões; 

Cumprir as regras 
do jogo. 

Com os clientes 
sentados no chão 

dispostos em 
círculo, cada um 

deverá retirar uma 
folha de papel e 
uma caneta/lápis 
que se encontram 

numa caixa no 
centro do círculo. 
Cada cliente terá 
de desenhar e/ou 

escrever uma 
regra na sua folha 

que ache 
importante para o 

funcionamento das 
sessões. Quando 

terminarem devem 
voltar a pôr a folha 

na caixa. 
Na segunda parte 

desta atividade 
será feita uma 

pequena 
discussão/debate 
sobre as regras 

mencionadas por 
cada um. Assim, a 
caixa das regras 

deverá passar por 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Reconhecer a 
importância da 
existência de 
regras nas 
sessões de 

Psicomotricidade; 
participar de forma 
ativa na discussão 

das regras 
necessárias para o 

bom 
funcionamento das 

sessões; 
Cumprir as regras 

do jogo; 
Esperar pela sua 

vez de falar; 
Não interromper 

os colegas; 
Fazer as 

instruções das 
regras do jogo 

dadas pela 
estagiária. 

 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal; 

Reforço Social. 

Caixa; 
Folhas A5, 
Lápis ou 

Canetas de 
feltro. 

30 
Minutos 
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todos os clientes, 
de modo que cada 

uma leia uma 
regra que não seja 

a sua e possa 
comentar a 

importância da 
mesma. Todo o 
grupo deverá 

decidir, se aquela 
é uma regra 

importante para as 
sessões. 

O jogo acaba 
quando todas as 

regras tiverem sido 
faladas e 
decididas. 

“Bora 
Viajar!” 

Promover a 
concentração, o 

equilíbrio, a 
coordenação 

global, o controlo 
motor e a 

capacidade de 
imitação 

Com os clientes 
dispostos numa 

fila, estes terão de 
imitar os 

movimentos do 
líder da fila 

(pessoa que vai à 
frente; neste caso 
a estagiária). Esta, 
auxiliando-se de 

uma história sobre 
uma viagem de 

avião pelo mundo 
terá de fingir que 

anda sob diversas 
condições 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de: imitar 
os movimentos do 

líder; 
Manter a 

concentração e 
seguir o fio 
condutor da 

história contada 
pelo líder; 

Manter o controlo 
nos movimentos. 

Instrução; 
Reforço verbal. 

- 15 
Minutos 
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climatéricas (frio, 
calor, chuva, 

neve,…) ou ainda 
outras (andar 

sobre algodão, 
visitar alguém 
conhecido,…). 

“Corrida 
Lenta” 

Promover o 
controlo do ritmo 
do movimento e a 

concentração; 
Promover o 

espirito 
competitivo. 

Os clientes 
deverão fazer 

fazem uma 
“corrida” de uma 
ponta à outra do 
ginásio. Nesta 

corrida, ganha a 
ultima pessoa a 
chegar à “meta”. 

Deverão ser 
experimentados 
vários tipos de 

deslocamento (de 
costas, de frente, 
de lado, de gatas, 
ao pé coxinho, …). 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Adequar o ritmo da 
caminhada ao dos 
restantes colegas, 

de modo a não 
chegar à meta 

demasiado rápido; 
Manter a 

concentração na 
tarefa; 

Esforçar-se por ser 
o último a chegar à 

meta. 

Instrução; 
Demonstração; 

Reforço 
Verbal. 

- 15 
Minutos 

Retorno à 
calma 

“Vamos 
Relaxar!” 

Proporcionar uma 
relaxação 

neuromuscular 
geral 

Os clientes 
deverão estar de 
pé com as pernas 

afastadas. No 
primeiro exercício, 

cada cliente 
deverá colocar as 
mãos na cintura e 
realizar pequenas 
rotações da bacia, 

aumentando 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
realizar os 

exercícios e 
manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através 
da postura 

corporal e da 
expressão facial). 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Ajuda física 

(se 
necessário); 

Reforço verbal. 
 

- 5 
Minutos 
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progressivamente 
o ritmo das 

rotações. Após 
algumas rotações, 

cada cliente 
deverá deixar cair 

os braços, 
deixando-os 
acompanhar 

passivamente o 
movimento. Em 

seguida, os 
clientes deverão 

realizar pequenos 
movimentos 

sugeridos pela 
técnica (extensão 
e hiperextensão 

dos braços, 
contração do 

tronco e 
hiperextensão da 

coluna). No 
segundo exercício, 

cada cliente 
deverá inclinar 
ligeiramente o 
tronco para a 

frente, levantar 
lateralmente os 
braços, com as 

mãos 
“caídas”/relaxadas. 

A pedido da 
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técnica, cada 
cliente deverá 
deixar cair os 
braços, num 
movimento 

pendular. Por fim, 
os clientes devem 

fazer um 
alongamento 

semelhante ao 
movimento de 
espreguiçar. 
Entre cada 

exercício deve 
haver uma 

pequena tomada 
de consciência de 

cada uma das 
modificações 

obtidas. 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover 
a expressão 

verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

Com os clientes 
sentados 

dispostos em 
círculo, deverá ser 

feita uma breve 
reflexão acerca da 

sessão e das 
atividades 

realizadas, bem 
como acerca da 
reação de cada 

cliente a cada uma 
das atividades. 

 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 
expressar 

verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que 
menos gostou; 

refletir acerca dos 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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sentimentos 
vivenciados ao 

longo das 
atividades 
realizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

4ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 4 de Janeiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AB; AC; FP; GS; JC; LC; LS; MM; MG; NR; PC; PA; RJ 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 

Esta sessão teve como começo uma breve conversa inicial, em que todos os clientes 
presentes estavam sentados no chão, dispostos em círculo. A estagiária explicou de 
forma breve que atividades iriam ser realizadas na sessão. Foi também neste momento 
que os clientes assinaram a folha de presenças na sessão. 
Uma vez que nesta sessão as atividades ião ser pouco dinâmicas, a estagiária optou na 
altura por não realizar a atividade do aquecimento, passando diretamente para a 
atividade “A Caixa das Regras”. Nesta atividade, a estagiária efetuou uma breve 
explicação acerca daquilo que era pretendido com esta atividade. No geral, os clientes 
não apresentaram grandes dificuldades na compreensão daquilo que era pretendido, e 
tentaram realizar a atividade o mais possível de acordo com o que era pedido. Em alguns 
casos, as regras apontadas como importantes não eram muito pertinentes do que em 
outros. Contudo, no geral foi uma atividade bastante produtiva, na medida em que 
sensibilizou os clientes para a necessidade de existência de regras. No momento em que 
foi feito um debate acerca das regras apontadas por cada, houve uma grande 
intervenção da parte da grande maioria dos clientes. A cliente MG mostrou-se um pouco 
desinteressada ao longo da atividade, não tendo dado um grande contributo para a 
mesma, ou seja, assumiu uma atitude passiva, de observação. 
Terminada a reflexão acerca da atividade “A Caixa das Regras” seguiu-se a atividade 
“Bora Viajar”, uma atividade um pouco mais expressiva do que a anterior. A estagiária 
começou por explicar o que era suposto ser feito, de modo a evitar que surgissem 
dúvidas aquando da realização da atividade, o que poderia quebrar o ritmo da atividade. 
Em seguida pediu à primeira pessoa que se voluntariasse para ser o líder do grupo, e 
deixou bem claro que este líder deveria ir rodando, de modo a dar oportunidade ao maior 
número de clientes de experimentar a posição de líder do grupo. Antes de essa pessoa 
começar, a estagiária deu o exemplo, sendo ela o líder, de modo que os clientes 
entendessem melhor o que se pretendia. A grande maioria dos clientes não teve 
dificuldades em seguir o grupo, no entanto na posição de líderes a situação tornava-se 
mais complicada, uma vez que passar uma maior inibição por parte dessa pessoa. A 
estagiária tentou ao máximo incentivar todos a fazerem a atividade de forma o mais 
expressiva possível, seguindo a história contada pelo líder. 
De modo a retomar um pouco a calma presente antes desta atividade, foi realizada a 
atividade “Corrida Lenta”. Esta atividade serviu também para que os clientes 
vivenciassem o espírito de equipa de forma controlada e saudável. Inicialmente, a 
estagiária fez uma explicação daquilo que deveria ser feita. Esta explicação deixou os 
clientes um bocado confusos, na medida em que não entendiam como seria possível 
fazer uma corrida andando o mais devagar possível, sendo que para eles uma corrida 
obrigava a andar rápido ou a correr. Após várias tentativas de deixar mais claro qual o 
verdadeiro objetivo desta atividade, partiu-se para a realização propriamente dita.  
Para a grande maioria dos clientes foi muito complicado conseguir controlar os 
movimentos, de modo a conseguir andar tão devagar quanto fosse necessário para não 
ultrapassar os restantes colegas. Para estes foi muito difícil terem que estar atentos ao 
movimento dos colegas, para conseguirem adequar o seu movimento/deslocamento. 
Nesses casos, a desistência foi pouco depois da atividade ter iniciado, pois andavam 
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depressa demais para poderem dar a atividade como concluída, mesmo sabendo que 
assim não venceriam o desafio. Os clientes RJ e NR foram os clientes que ficaram a 
realizar a atividade por mais tempo, tendo sido necessário a estagiária desse por 
terminada a atividade, para que estes não continuassem por tempo indeterminado. Estes 
foram então os que mais se esforçaram para vencer, e que realmente perceberam aquilo 
que se pretendia. 
Em seguida, passou-se ao momento do retorno à calma, com a atividade “Vamos 
Relaxar!”. Foi novamente feita uma breve explicação por parte da estagiária, de modo 
que os clientes entendessem o que era pretendido. As indicações para a realização dos 
exercícios foi dada pela estagiária, tendo os clientes apenas que fazer o que lhes era 
pedido, e descontrair o mais possível. Quando terminaram esta atividade os clientes 
pareciam um pouco mais calmos, à exceção essencialmente da cliente MG que passou a 
atividade toda a manifestar desagrado em relação à mesma, alegando não conseguir 
fazer quase nenhuns exercícios. Esta atitude por parte da cliente não facilitou a 
descontração dos outros clientes, na medida em que tinham uma pessoa sempre e 
reclamar e não se conseguiam concentrar naquilo que realmente interessava. 
Finalmente, seguiu-se a conversa final, em que os clientes relembraram quais as 
atividades realizadas, e expressaram verbalmente quais as suas atividades preferidas e 
quais as que menos gostaram, tal como o porque disso ter acontecido. 
As atividades preferidas foram a “Caixa das Regras”, “Bora Viajar!” e a “Corrida Lenta”. A 
menos apreciada foi a do retorno à calma, na medida em que os clientes referiram 
preferir atividades que envolviam massagens. 
De um modo geral, o feedback foi bastante positivo, manifestando os clientes agrado em 
participar nas sessões, bem como vontade de continuar. Após este breve momento de 
reflexão, foi dada por terminada a sessão. 
 
No que toca às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas foram 
essencialmente: a dificuldade em gerir a dinâmica de grupo, uma vez que existiam 
bastantes conversas paralelas e também bastantes intervenção desadequadas; a 
dificuldade em gerir o comportamento destabilizador do cliente FP, uma vez que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, bem como comportamentos repletos 
de uma maior infantilidade. 
 
 

 

 



29 
 

Planeamento nº5 
Data: 11 de Janeiro de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 

Momento 
da Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão em 
círculo, a estagiária 
deverá informar os 

clientes da estrutura e 
conteúdo da sessão; 

É também neste 
momento que os 

clientes deverão assinar 
a folha de presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 Minutos 

Aquecimen
to 

“Segue o 
moviment

o!” 

Ativação 
muscular; 

Preparação do 
aparelho 

cardiovascular 
para as 

atividades. 

Em círculo, todos os 
clientes, um de cada 

vez, vão sugerindo um 
exercício para o 

aquecimento. Todos os 
colegas devem repetir 

esse mesmo 
movimento. 

Este exercício deve ser 
realizado ao som de 

música alegre. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar num 
movimento 
diferente do 

movimento dos 
colegas; 

Reproduzir o 
movimento 

sugerido pelos 
colegas. 

 

Instrução; 
Demonstraçã

o; 
Reforço 
Verbal. 

Computador; 
Colunas. 

10 
Minutos 
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Parte 
Fundament

al 

“Telefone” 
estragado 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

imitação de 
gestos, bem 

como perceção 
e assimilação 
dos mesmos 
Promover a 
atenção e a 

coordenação; 
Fomentar o 
trabalho em 

equipa 

Com os clientes 
sentados em círculo, 

virados de costas para 
o centro, um dos 

clientes deverá fazer 
um movimento ou uma 
forma com as mãos, de 

modo que apenas o 
colega ao seu lado veja 
aquilo que está a fazer. 

Esse colega deverá 
repetir o movimento 

para o colega que está 
ao seu lado, da forma 
como o percebeu. O 
movimento deverá 
passar ao longo de 

todos os clientes e no 
fim pretende-se que o 

ultimo cliente a receber 
o movimento o 

reproduza para todo o 
grupo, de modo que se 

verifiquem todas as 
diferenças que este 
sofreu ao longo da 
atividade. Deverá 

repetir-se o jogo, dando 
oportunidade aos vários 
participantes de propor 
um novo movimento. 
Pode fazer-se isso 

também com palavras, 
em que cada cliente 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Estar atentos à 
informação que 
lhe está a ser 

passada; 
Memorizar o 
gesto/palavra 

que lhe foi 
passado; 

Reproduzir o 
gesto/palavra da 

forma mais 
semelhante 

possível ao que 
lhe foi passado; 

Instrução; 
demonstração

; reforço 
verbal. 

- 15 
Minutos 
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deverá dizer em voz 
baixa uma palavra ao 

seu colega do lado, e a 
palavra vai passando ao 

longo do círculo, 
verificando-se também 
as modificações que 

ocorreram na mesma. 

“Grande 
Desafio” 

Melhorar o 
cumprimento de 

condutas e 
regras sociais 
(esperar pela 

sua vez, 
respeito pela 

ordem da 
atividade, etc.); 
Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

imitação de 
gestos, bem 

como perceção 
e assimilação 
dos mesmos; 
Promover a 
atenção e a 

coordenação; 
Promover o 
trabalho e 

cooperação de 
equipa; 

Melhorar a 
confiança em si 

O grupo deverá ser 
divido em duas equipas. 

No primeiro desafio, 
de acordo com um tema 
definido pela estagiária, 
um dos clientes deverá 
pensar numa palavra, 

sobre a qual terá, 
posteriormente, que 

responder a perguntas 
feitas pela equipa 

adversária, até que a 
mesma adivinhe qual é 

a palavra. Estas 
perguntas deverão ser 

de resposta curta, 
nomeadamente “sim” ou 

“não”. 
No segundo desafio, 

as regras são as 
mesmas. No entanto, o 
cliente terá que pensar 
no nome de uma das 
pessoas que está na 
sala, e as perguntas 

realizadas serão acerca 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Representar as 
palavras sem 

recorrer ao uso 
de linguagem 

verbal; 
Demorar o 

menor tempo 
possível a 

representar as 
palavras em 

questão; 
Adivinhar qual a 

palavra em 
questão com o 
menor número 
de perguntas 

possível; 
Respeitar as 

regras do jogo, 
aguardando a 

sua vez de falar 
e não falando ao 

mesmo tempo 

Instrução; 
Medicação do 

diálogo do 
grupo; 

Feedback 
verbal;  
Reforço 
verbal 

 

Folhas de 
papel; canetas 

de feltro. 

30 
Minutos 
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próprio e no 
grupo. 

dessa pessoa, até que 
a equipa adversária 

adivinhe qual a pessoa 
em questão. 

No terceiro desafio, de 
tema livre, deverá ser 

escolhida uma palavra, 
que deverá ser 

representada através de 
mímica ou desenho 
(será a estagiária a 

decidir qual o modo de 
representação), de 
modo que a outra 

equipa seja capaz de 
adivinhar qual a palavra 

em questão. 
Cada resposta certa 
equivalerá a 1 ponto 
para a equipa que 
adivinhar. Ganha a 

equipa que tiver mais 
pontos. 

que os colegas. 
Vivenciar o jogo 
com uma forma 
de competição 

adequada. 

 

“Falar bem 
nas 

costas” 

Promover as 
competências 
para lidar com 

os sentimentos; 
Promover a 

capacidade do 
indivíduo 

reconhecer os 
seus 

sentimentos, 
emoções e 

É pedido aos clientes 
que, numa das faces da 

folha escrevam 3 
caraterísticas próprias. 
Em seguida, os clientes 

deverão colar nas 
costas a mesma folha 

de papel onde 
escreveram, com a face 
em branco virada para 

fora. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Escrever na sua 
folha de papel 
caraterísticas, 

emoções, 
sentimentos, 

que considere 
como seus; 
Escrever na 

Instrução; 
Demonstraçã

o; 
Reforço 
verbal; 
Reforço 
social; 

Feedback 
verbal; 

Feedback 
social; 

Folhas de 
papel; canetas 
de feltro; fita-

cola. 

20 
Minutos 
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características; 
Desenvolver a 
capacidade de 

compreender os 
sentimentos e 
características 

dos outros; 
Promover a 

capacidade de 
fazer elogios. 

Posteriormente, os 
clientes deverão circular 
pelo espaço ao mesmo 

tempo que vão 
escrevendo nas costas 

de cada colega um 
elogio referente ao 

mesmo. 
No final de todos terem 

escrito os devidos 
elogios nas folhas dos 

colegas, deverá 
proceder-se a uma 

pequena verbalização 
sobre esta atividade, 

em que a técnica 
deverá explicar qual a 

importância da mesma, 
e quais as 

competências 
trabalhadas com esta. 

folha de cada 
colega 

caraterísticas, 
emoções, 

sentimentos 
correspondentes 
a esse colega; 

Explicar a razão 
pela qual 

atribuiu aquelas 
caraterísticas a 
si próprio e aos 

colegas. 
 

mediação do 
diálogo do 

grupo; 
condução da 

resposta; 
Solicitação de 
verbalização. 

 
 

Retorno à 
calma 

“As ondas 
do lençol” 

 

Diminuir o 
estado de 

vigília; 
Regredir para 

sentimentos de 
bem-estar e 
momentos 
felizes e de 

autoconhecimen
to; 

Promover a 
consciencializaç
ão do estado de 

Em círculo, todos os 
clientes deverão 

segurar o lençol com as 
duas mãos. Deverá 

começar-se por 
balançar o lençol de 

modo a que este ondule 
no espaço. Depois cada 
cliente irá, à vez, para 
debaixo do lençol, de 
modo a ser induzido à 

visualização de 
imagens que 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
realizar os 

exercícios e 
manifestar 
sinais de 

relaxamento 
muscular 

(através da 
postura corporal 
e da expressão 

facial). 

Instrução 
verbal; 

demonstração
; 

Reforço 
verbal. 

Lençol; 
computador; 

colunas 

10 
Minutos 
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espirito. transmitam calma.  

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

Com os clientes 
sentados dispostos em 
círculo, deverá ser feita 

uma breve reflexão 
acerca da sessão e das 
atividades realizadas, 
bem como acerca da 

reação de cada cliente 
a cada uma das 

atividades. 
 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

qual a atividade 
que mais gostou 

e que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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5ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 11 de Janeiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AB; AC; FP; JC; LC; LS; MM; MG; NR; PC; PA; RJ; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Esta sessão iniciou-se com uma breve conversa inicial entre a estagiária e os clientes. Os 
clientes presentes estavam todos sentados no chão, dispostos em círculo. Nesta 
conversa, a estagiária explicou brevemente as atividades que iam ser realizadas na 
sessão. Foi também neste momento inicial que os clientes assinaram a folha de controlo 
de presenças na sessão. 
Após este momento inicial, seguiu-se uma atividade de ativação corporal (aquecimento), 
chamada “Segue o movimento!”. Foi feita uma explicação por parte da estagiária daquilo 
que era pretendido e os clientes no geral pareceram entender. Durante a execução, 
alguns dos clientes apresentaram algumas dificuldades em pensar num movimento 
distinto do dos colegas, para que os restantes pudessem reproduzir. Alguns dos clientes 
com maiores dificuldades foram a MG, a MM e o PA. Apesar destas dificuldades, com o 
incentivo e a ajuda dos colegas e da estagiária, estes clientes conseguiram realizar a 
atividade e pensar num movimento diferente. Esta atividade serviu como preparação para 
as restantes, deixando os clientes animados e motivados para o resto da sessão. 
Em seguida, realizou-se a atividade “Telefone estragado”, tendo sido feita uma breve 
explicação, por parte da estagiária, daquilo que era pretendido realizar na atividade. Os 
clientes, no geral, não apresentaram grandes dificuldades na compreensão daquilo que 
era pretendido, realizando a atividade corretamente, dentro das possibilidades de cada 
um. Contudo, na parte dos gestos houve uma maior dificuldade por parte dos clientes de 
passar aquilo que lhe tinha sido passado, sendo que no final o movimento variava 
bastante do que tinha sido proposto inicialmente. Apesar de ter sido uma atividade mais 
parada, foi uma atividade bastante animada, que deixou os clientes na sua maioria mais 
bem-dispostos. 
A atividade seguinte foi o “Grande Desafio”. Esta atividade divide-se em três desafios.  
No primeiro desafio, a estagiária começou por uma breve explicação do que era 
pretendido. Neste primeiro desafio, em que os clientes deveriam adivinhar qual a palavra 
pensada pela equipa adversária através de perguntas às quais os adversários deveriam 
responder com “sim” ou “não”, foi por vezes complicado controlar as respostas dadas, na 
medida em que os clientes diziam mais do que deveriam dizer, não respondendo apenas 
“sim” ou “não” facilitando assim o trabalho da equipa adversária, o que não seria suposto. 
Foi então um pouco complicado o cumprimento de algumas das regras impostas pela 
estagiária. 
No segundo desafio, em que foi também feita uma breve explicação inicial do que era 
pretendido, a dificuldade foi a mesma. Neste caso, os clientes deveriam adivinhar qual o 
nome pensado pela equipa adversária através do mesmo método de pergunta/resposta. 
Houve a mesma dificuldade em controlar as respostas, acabando os clientes por 
responder sempre mais do que era pedido. Esta dificuldade observada ao nível das 
respostas dadas também se deveu ao tipo de respostas feitas pelos colegas, que por 
vezes obrigavam a outro tipo de respostas, que não fossem “sim” ou “não”. 
No terceiro desafio foi novamente feita uma explicação daquilo que se pretendia, por 
parte da estagiária. Nesta atividade, em que as palavras deveriam ser representadas 
através de mímica, as dificuldades sentidas foram diferentes. Foi complicado para alguns 
clientes expressarem-se sem ser através de palavras. No entanto, sempre que algum 
deles apresentava dificuldades em representar alguma palavra, a estagiária incentivava 
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um colega da equipa a ajudá-lo. Desta forma, a atividade acabou por decorrer com 
sucesso. Esta dificuldade foi, apesar de todas as atividades sentidas, uma atividade em 
que os clientes conseguiram vivenciar a competição de forma adequada, gerando assim 
um clima de boa-disposição no grupo. 
Após esta atividade seguiu-se a atividade “Falar bem nas costas”. Foi então realizada 
uma breve explicação inicial daquilo que era pretendido com esta atividade. Na sua 
grande maioria, os clientes compreenderam o que se pretendia e a atividade correu como 
era previsto. Após a atividade foi realizada uma reflexão final, em que a maioria dos 
clientes consideraram a atividade gratificante. Os clientes apontaram também algumas 
dificuldades inerentes a esta atividade, nomeadamente, a dificuldade em dar elogios aos 
colegas, que por vezes não conhecem assim tão bem, apontando ser mais fácil apontar 
defeitos do que qualidades, assim como a dificuldade em explicar o porquê de terem 
atribuído determinadas qualidades aos colegas. Apesar de todas as dificuldades 
sentidas, a atividade pareceu ter um impacto positivo nos clientes, na medida em que 
desenvolveu essencialmente a capacidade dos clientes elogiaram os outros. 
Em seguida, realizou-se a atividade de retorno à calma “As ondas do lençol”. Foi feita 
uma breve explicação inicial e seguiu-se o decorrer da atividade. A estagiária participou 
de forma ativa na atividade. A atividade correu como pretendido, na medida em que não 
era exigido grande coisa dos clientes. Em reflexão final acerca da atividade, todos os 
clientes apontaram a atividade como sendo bastante agradável, afirmando que os deixou 
bastante descontraídos. No entanto, foi também referido que esta atividade deveria ter 
tido uma duração maior, uma vez que cada cliente teve pouco tempo para vivenciar a 
experiência. Ficou então prometido que a atividade iria ser repetida noutra sessão, mas 
com uma maior duração. 
Por fim, seguiu-se o momento da conversa final, em que os clientes relembraram quais 
as atividades efetuadas na sessão e expressaram verbalmente quais as atividades que 
mais gostaram. Os clientes tiveram bastantes dificuldades em decidir quais as atividades 
preferidas, mas de um modo geral as atividades apontadas foram o “Telefone estragado”, 
o “Grande Desafio” e “As ondas do lençol”. As menos apreciadas, na medida em que 
foram aquelas em que os clientes apresentaram mais dificuldades, foram a atividade de 
aquecimento “Segue o movimento!” e a atividade “Falar bem nas costas”. Após este 
breve momento de diálogo final, deu-se por terminada a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram essencialmente: a dificuldade em gerir a dinâmica do grupo, uma vez que é um 
grupo com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as 
conversas paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes; a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº6 
Data: 18 de Janeiro de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão em 
círculo, a estagiária 
deverá informar os 

clientes da estrutura e 
conteúdo da sessão; 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 Minutos 

Aquecimen
to 

“Segue o 
movimento!

” 

Ativação 
muscular; 

Preparação do 
aparelho 

cardiovascular 
para as 

atividades. 

Em círculo, todos os 
clientes, um de cada 

vez, vão sugerindo um 
exercício para o 

aquecimento. Todos 
os colegas devem 

repetir esse mesmo 
movimento. 

Este exercício deve 
ser realizado ao som 

de música alegre. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar num 
movimento 
diferente do 

movimento dos 
colegas; 

Reproduzir o 
movimento 

sugerido pelos 
colegas. 

 

Instrução; 
Demonstração; 

Reforço 
Verbal. 

Computador; 
Colunas. 

10 
Minutos 
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Parte 
Fundament

al 

“Eu toco e 
Tu imitas” 

Promover o 
trabalho em 

Equipa; 
Trabalhar a 

imaginação e a 
criatividade; 
Desenvolver 

noções 
rítmicas; 

Trabalhar a 
memória. 

Os clientes deverão 
organizar-se em 

grupos de 3 
elementos. 

Recorrendo a gestos 
(palmas, bater com as 

mãos nas pernas, 
bater com o pé no 

chão, etc.), cada grupo 
deverá inventar uma 

sequência que terá de 
apresentar aos 

restantes colegas. 
Os restantes colegas 
deverão estar muito 

atentos, uma vez que 
em seguida terão de 
reproduzir a mesma 

sequência. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Elaborar uma 
sequência com 

poucos 
movimentos; 
Elaborar uma 

sequência com 
movimentos 

simples; 
Elaborar uma 

sequência 
simples de 

movimentos, que 
consigam 

reproduzir mais 
do que uma vez; 

Elaborar uma 
sequência de 

movimentos em 
grupo, tendo em 
conta a opinião 

de todos os 
elementos do 

grupo; 
Estar atentos à 

sequência 
realizada pelos 

colegas; 
Reproduzir a 

sequência 
realizada pelos 
colegas, tendo 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
Reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

 
 

- 20 
Minutos 
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em conta o maior 
número de 

pormenores 
possível. 

 

 

“Jogo do 
Fogo” 

 

Melhorar a 
atenção e a 
memória; 

Promover o 
trabalho em 

equipa (espirito 
de equipa); 
Promover o 

sentimento de 
competência; 

Melhorar a 
capacidade de 
associação de 

ideias 
(organização 
conceptual da 

ação). 
 

Os clientes deverão 
dividir-se em duas 

equipas. A estagiária 
deverá estar entre as 

duas equipas, com um 
lenço na mão, e 

deverá ir chamando os 
elementos de ambas 

as equipas, 
identificados por 

números, cores ou 
animais, combinados 

entre si, e com um 
correspondente em 
ambas as equipas. 

Quando a estagiária 
chamar, os elementos 
com correspondentes 
deverão correr para 

tentar apanhar o lenço 
e levá-lo de volta para 

o lado onde se 
encontra a sua equipa. 
O elemento da equipa 

que não apanhar o 
lenço, deverá correr 

para apanhar o 
elemento da outra 

equipa que conseguiu 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Se organizar 

dentro da própria 
equipa, atribuindo 
um número, cor 

ou animal a cada 
elemento da 

equipa; 
Estar atento à 
chamada feita 
pela estagiária; 
Chegar o mais 
rapidamente 
possível ao 

centro, após a 
chamada da 
estagiária; 

No caso de não 
apanhar o lenço, 
entender que tem 
que correr atrás 
do elemento da 

equipa 
adversário, de 

modo a 
impossibilitá-lo de 

pontuar. 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

 

Lenço 20 
Minutos 



40 
 

agarrar o lenço, antes 
que este chegue ao 

lado da sua equipa, de 
modo a evitar que este 

pontue. 
(Sugestão: podem ser 
os utentes a definir as 

palavras dentro de 
cada uma das 
categorias.) 

 

“Bola no 
Ar” 

Promover a 
coordenação 
óculo-manual; 
Promover a 
organização 

espácio-
temporal; 

Melhorar o 
controlo da 
posição do 

corpo; 
Fomentar o 
trabalho em 
equipa e a 

cooperação. 

O grupo deverá 
dispor-se em círculo, 

com uma bola. 
Durante o tempo em 

que a música estiver a 
tocar, a bola não 

poderá cair no chão, 
tendo que passar o 
mais rapidamente 

possível de um 
elemento para o outro 

(como no jogo da 
“Batata quente”). 
Quando a música 

para, nenhum cliente 
deverá estar a segurar 
a bola, senão perde e 

abandona o jogo. 
Ganha o jogo a última 
pessoa que ficar em 

jogo. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Entender que o 
objetivo e ter a 
bola o menor 

tempo possível 
na mão; 

Estar atento para 
receber a bola 
vinda de um 

colega; 
Ser capaz de 

passar a bola o 
mais rapidamente 

possível ao 
colega escolhido; 
Vivenciar o jogo 

de forma 
saudável 

(competição 
saudável). 

 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço verbal. 

Bola; 
Computador; 

Colunas. 

15 
Minutos 

Retorno à “Massage Melhorar a O grupo deverá Os clientes Instrução Balões; 10 
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calma m com 
balões” 

noção corporal; 
Promover um 

estado de 
relaxação; 
Promover o 

retorno á 
calma. 

dispor-se em círculo, 
de modo que cada 
elemento fique de 

costas para o outro. 
Deverá estar próximos 

o suficiente para 
conseguirem chegar 

com as mãos às 
costas do colega da 
frente. Cada cliente 
recebe um balão. Ao 
som de uma música 
calma, cada um vai 

massajar as costas do 
colega com o balão, 

através de 
movimentos suaves. 

deverão ser 
capazes de: 
realizar os 

exercícios e 
manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através 
da postura 

corporal e da 
expressão facial). 

 

verbal; 
demonstração; 
Reforço verbal; 

Feedback 
verbal. 

Computador; 
Colunas. 

Minutos 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencializa
ção corporal; 

Fomentar uma 
relaxação 

neuromuscular. 

Os clientes deverão 
estar dispostos pela 

sala, deitados no 
chão, de olhos 
fechados (se 

possível), para se 
concentrarem apenas 
na música (calma) e 

nas indicações dadas 
pelo técnico, de modo 

a conseguirem 
abstrair-se de 
pensamentos 

negativos. 
Deverão tomar 
consciência das 

diferentes partes do 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

realizar o 
exercício e 

manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através 
da postura 

corporal e da 
expressão facial); 

tomar 
consciência da 
sua respiração, 
bem como das 
várias partes do 
seu corpo e do 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 
 

10 
Minutos 
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corpo, bem como do 
seu corpo como um 

todo. Para além disso, 
deverão também 

concentrar-se na sua 
respiração, colocando 
a mão sobre a barriga, 

de modo a melhor 
poderem percecionar 
a mesma. Para que 

melhor se tome 
consciência da 

respiração podem 
também ser realizadas 

inspirações e 
expirações profundas. 

 
Nota: os clientes 

podem realizar esta 
atividade noutra 

posição, dependendo 
da posição que os 

deixar mais 
confortáveis 

 
 

seu corpo como 
um todo. 

 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 

Com os clientes 
sentados dispostos em 

círculo, deverá ser 
feita uma breve 

reflexão acerca da 
sessão e das 

atividades realizadas, 
bem como acerca da 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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promover a 
expressão 

verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

 

reação de cada cliente 
a cada uma das 

atividades. 
 

expressar 
verbalmente qual 
a atividade que 
mais gostou e 

que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 
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6ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 18 de Janeiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AC; FP; GS; JC; LC; LS; MM; PA; RC; RJ; AG; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão teve início com um breve momento de conversa inicial, em que a estagiária e 
os clientes se encontravam sentados no chão, dispostos em círculo. Nesta conversa, a 
estagiária deu a conhecer aos clientes aquilo que iria ser feito na sessão. Foi também 
neste momento que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na sessão.  
Seguiu-se a atividade de ativação corporal (aquecimento), designada “Segue o 
movimento!”. Começou por ser realizada uma explicação por parte da estagiária daquilo 
que deveria ser feito. De forma geral, os clientes pareceram entender o que se pretendia. 
No entanto, durante a execução, alguns clientes apresentaram algumas dificuldades em 
criar um movimento distinto diferente dos apresentados pelos colegas, para que os 
colegas pudessem reproduzir. Apesar destas dificuldades, com o incentivo e a ajuda dos 
colegas, esses clientes acabaram por ultrapassar a inibição sentida, bem como as 
restantes dificuldades, e realizaram a atividade corretamente. Esta atividade serviu como 
preparação para as restantes atividades da sessão, deixando os clientes mais animados 
e motivados. 
A atividade seguinte foi “Eu toco e tu imitas”. A estagiária começou por fazer uma 
explicação daquilo que se pretendia, solicitando ao grupo que se dividissem em equipas 
de 3 elementos. Os clientes de um modo geral pareceram compreender o que se 
pretendia com a atividade. No entanto, apresentaram grandes dificuldades nesta 
atividade, nomeadamente ao nível da criação da sequência de movimento, sendo 
complicado envolver os 3 elementos da equipa na criação, sendo que havia sempre um 
membro mais ativo. A estagiária tentou então envolver o mais possível os elementos 
nesta fase da atividade. A segunda dificuldade foi na reprodução das sequências pelos 
restantes colegas, sendo que na grande maioria dos casos não conseguiram reproduzir a 
sequência apresentada pelos colegas de igual forma. Foi então sugerido que 
começassem com sequências mais curtas, com cinco movimentos no máximo. Depois de 
ter sido dada esta sugestão, a atividade foi repetida, tendo sido mais fácil a reprodução 
das sequências apresentadas por parte dos clientes. Apesar das dificuldades sentidas 
nesta atividade, a maioria dos clientes pareceu gostar de a realizar, demonstrando uma 
grande boa-disposição no final da mesma. 
Em seguida deveria ter sido a atividade “Jogo do Fogo”, mas uma vez que o tempo já não 
era muito e a atividade iria demorar algum tempo, optou-se por transferir esta atividade 
para a sessão seguinte (dia 25 de Janeiro), onde poderia ser realizada com mais calma. 
Seguiu-se então a atividade “Bola no Ar”, em que foi novamente feita uma breve 
explicação inicial. A estagiária participou de forma ativa nesta atividade. Os clientes 
pareceram compreender o objetivo desta atividade, na medida em que esta atividade era 
bastante simples. A atividade correu calmamente, sem dificuldades. A cliente AG referiu 
estar um pouco cansada da atividade seguinte e então quis descansar, sendo-lhe assim 
atribuída a tarefa de parar a música e voltar a pô-la a tocar. Foi uma atividade que 
decorreu de forma tranquila, mas que pareceu agradar os clientes, de uma forma geral. 
Em seguida, passou-se ao momento de retorno à calma, com a atividade “Massagem 
com balões”. Após breve explicação daquilo que se pretendia, a atividade teve início com 
os clientes dispostos em círculo, de modo que cada um tivesse à sua frente as costas de 
um colega que pudesse massajar. Esta atividade foi do agrado de todos, tendo sido 
apontada como bastante agradável. Foi inclusive solicitado que a atividade tivesse uma 
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maior duração, na medida que foi uma atividade que proporcionou um grande bem-estar 
e descontração no grupo de clientes. 
Seguiu-se então a atividade de retorno à calma “Ouve a música e relaxa!” em que os 
clientes deverão estar deitados no chão de olhos fechados, apenas a escutar a música 
(calma). Na grande maioria dos casos, esta atividade foi vista com agrado, no entanto, 
em casos como o da MG e da GS foi uma atividade um pouco desagradável, na medida 
em que a posição sugerida se tornou bastante desagradável após algum tempo. Foi 
então sugerido pela estagiária que mudassem de posição, de modo que se sentissem 
mais confortáveis para realizar a atividade. Desta forma, e apesar da desconcentração 
verificada em alguns clientes, a atividade acabou por correr bem. 
Finalmente, seguiu-se o momento da conversa final, em que os clientes recordaram quais 
as atividades efetuadas durante a sessão, e expressaram verbalmente quais as 
atividades que mais gostaram. Os clientes, no geral, referiram ter gostado de todas as 
atividades realizadas. No entanto, as atividades apontadas como preferidas foram a 
“Massagem com Balões” e a “ Ouve a música relaxa!”. As menos apreciadas foram então 
a “Eu toco e tu imitas!”, sendo a atividade em que apresentaram mais dificuldades, e a 
atividade “Bola no Ar”, sendo a atividade que menos exigiu dos clientes. Após este breve 
momento de diálogo final, deu-se por concluída a sessão. 
 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº7 
Data: 25 de Janeiro de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no 

chão em círculo, 
a estagiária 

deverá informar 
os clientes da 

estrutura e 
conteúdo da 

sessão; 
É também neste 
momento que os 
clientes deverão 
assinar a folha 
de presenças. 

Os clientes 
deverão ter 
capacidade 
de: mostrar 

ter 
compreendido 
a estrutura e 
conteúdo da 

sessão, 
dando o seu 

feedback; 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 Minutos 

Aquecimento 

“Segue o 
movimento!” 

Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular 

para as atividades. 

Em círculo, 
todos os 

clientes, um de 
cada vez, vão 
sugerindo um 

exercício para o 
aquecimento. 

Todos os 
colegas devem 

repetir esse 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar num 
movimento 
diferente do 
movimento 

dos colegas; 
Reproduzir o 
movimento 

Instrução; 
Demonstração; 

Reforço 
Verbal. 

Computador; 
Colunas. 

10 Minutos 
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mesmo 
movimento. 

Segue-se uma 
corrida breve 
em volta do 

ginásio. 
Este exercício 

deve ser 
realizado ao 

som de música 
alegre. 

 

sugerido 
pelos 

colegas. 
 

Parte 
Fundamental 

“Eu toco e 
Tu imitas” 

Promover o 
trabalho em 

Equipa; 
Trabalhar a 

imaginação e a 
criatividade; 
Desenvolver 

noções rítmicas; 
Trabalhar a 
memória. 

Os clientes 
deverão 

organizar-se em 
grupos de 3 
elementos. 

Recorrendo a 
gestos (palmas, 

bater com as 
mãos nas 

pernas, bater 
com o pé no 

chão, etc.), cada 
grupo deverá 
inventar uma 

sequência que 
terá de 

apresentar aos 
restantes 
colegas. 

Os restantes 
colegas deverão 

estar muito 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Elaborar uma 
sequência 

com 
movimentos 

diversificados; 
Elaborar uma 
sequência o 

mais 
elaborada 

possível, que 
consigam 
reproduzir 

mais do que 
uma vez; 

Elaborar uma 
sequência de 
movimentos 
em grupo, 
tendo em 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
Reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

 
 

- 25 Minutos 
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atentos, uma 
vez que em 

seguida terão 
de reproduzir a 

mesma 
sequência. 

 
(Exercício igual 
ao da sessão 
anterior, mas 
com grau de 
dificuldade 

superior; desta 
vez, as 

sequências 
deverão ser 

mais 
elaboradas) 

conta a 
opinião de 
todos os 

elementos do 
grupo; 

Estar atentos 
à sequência 

realizada 
pelos 

colegas; 
Reproduzir a 

sequência 
realizada 

pelos 
colegas, 
tendo em 

conta o maior 
número de 

pormenores 
possível. 

 

“Jogo do 
Fogo” 

 

Melhorar a 
atenção e a 
memória; 

Promover o 
trabalho em 

equipa (espirito de 
equipa); 

Promover o 
sentimento de 
competência; 

Melhorar a 
capacidade de 
associação de 

Os clientes 
deverão dividir-

se em duas 
equipas. A 
estagiária 

deverá estar 
entre as duas 
equipas, com 
um lenço na 

mão, e deverá ir 
chamando os 
elementos de 

ambas as 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Se organizar 

dentro da 
própria 
equipa, 

atribuindo um 
número, cor 
ou animal a 

cada 
elemento da 

equipa; 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

 

Lenço 20 Minutos 
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ideias 
(organização 
conceptual da 

ação). 
 

equipas, 
identificados por 
números, cores 

ou animais, 
combinados 

entre si, e com 
um 

correspondente 
em ambas as 

equipas. 
Quando a 
estagiária 

chamar, os 
elementos com 

correspondentes 
deverão correr 

para tentar 
apanhar o lenço 

e levá-lo de 
volta para o lado 

onde se 
encontra a sua 

equipa. O 
elemento da 

equipa que não 
apanhar o 

lenço, deverá 
correr para 
apanhar o 

elemento da 
outra equipa 

que conseguiu 
agarrar o lenço, 
antes que este 

Estar atento à 
chamada feita 

pela 
estagiária; 
Chegar o 

mais 
rapidamente 
possível ao 

centro, após a 
chamada da 
estagiária; 
No caso de 
não apanhar 

o lenço, 
entender que 

tem que 
correr atrás 
do elemento 
da equipa 

adversário, de 
modo a 

impossibilitá-
lo de pontuar. 



50 
 

chegue ao lado 
da sua equipa, 

de modo a evitar 
que este 
pontue. 

(Sugestão: 
podem ser os 

utentes a definir 
as palavras 

dentro de cada 
uma das 

categorias.) 

Retorno à 
calma 

“As ondas 
do lençol” 

 

Diminuir o estado 
de vigília; 

Regredir para 
sentimentos de 

bem-estar e 
momentos felizes 

e de 
autoconhecimento; 

Promover a 
consciencialização 

do estado de 
espirito. 

Em círculo, 
todos os clientes 
deverão segurar 
o lençol com as 

duas mãos. 
Deverá 

começar-se por 
balançar o 

lençol de modo 
a que este 
ondule no 

espaço. Depois 
cada cliente irá, 

à vez, para 
debaixo do 

lençol, de modo 
a ser induzido à 
visualização de 
imagens que 
transmitam 

calma. 
Esta atividade 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
realizar os 

exercícios e 
manifestar 
sinais de 

relaxamento 
muscular 

(através da 
postura 

corporal e da 
expressão 

facial). 
 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
Reforço verbal. 

Lençol; 
computador; 

colunas 

20 Minutos 
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deverá ser 
realizada ao 

som de música 
calma. 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes 
deverão estar 
dispostos pela 
sala, deitados 
no chão, de 

olhos fechados 
(se possível), 

para se 
concentrarem 

apenas na 
música (calma) 

e nas indicações 
dadas pelo 
técnico, de 

modo a 
conseguirem 
abstrair-se de 
pensamentos 

negativos. 
Deverão tomar 
consciência das 
diferentes partes 
do corpo, bem 
como do seu 

corpo como um 
todo. Para além 
disso, deverão 

também 
concentrar-se 

na sua 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

realizar o 
exercício e 
manifestar 
sinais de 

relaxamento 
muscular 

(através da 
postura 

corporal e da 
expressão 

facial); tomar 
consciência 

da sua 
respiração, 
bem como 
das várias 

partes do seu 
corpo e do 
seu corpo 
como um 

todo. 
 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 
 

10 Minutos 
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respiração, 
colocando a 
mão sobre a 
barriga, de 

modo a melhor 
poderem 

percecionar a 
mesma. Para 
que melhor se 

tome 
consciência da 

respiração 
podem também 
ser realizadas 
inspirações e 
expirações 
profundas. 

 
Nota: os clientes 
podem realizar 
esta atividade 

noutra posição, 
dependendo da 
posição que os 

deixar mais 
confortáveis 

 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover 

Com os clientes 
sentados 

dispostos em 
círculo, deverá 
ser feita uma 
breve reflexão 

acerca da 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
relembrar 

pelo menos 
três das 

atividades 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 Minutos 
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a expressão verbal 
acerca da vivência 

pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

sessão e das 
atividades 

realizadas, bem 
como acerca da 
reação de cada 
cliente a cada 

uma das 
atividades. 

 

realizadas ao 
longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

qual a 
atividade que 
mais gostou e 

que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 
vivenciados 
ao longo das 

atividades 
realizadas. 
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7ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 25 de Janeiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AC; FP; GS; JC; LC; LS; MM; MG; NR; PA; RC; RJ; FS; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão iniciou-se com um breve momento de conversa inicial, em que a estagiária e os 
clientes se encontravam sentados no chão, dispostos em círculo. Neste momento, a 
estagiária deu a conhecer ao grupo as atividades que iriam ser realizadas durante a 
sessão. Foi também nesse momento que os clientes assinaram a folha de controlo de 
presenças na sessão. 
Seguiu-se a atividade de ativação corporal/aquecimento, designada como “ Segue o 
movimento!”. A estagiária começou por realizar apenas uma breve explicação da 
atividade, na medida em que esta já tinha sido realizada várias vezes. De uma forma 
geral, os clientes pareceram entender bem o que se pretendia e por realizar bem a 
atividade. Continuaram a haver algumas dificuldades por parte de alguns membros do 
grupo de clientes, nomeadamente no que toca à execução de um movimento distinto dos 
anteriores. Apesar de tudo, com alguma ajuda e incentivo por parte dos colegas, essas 
dificuldades foram superadas e a atividade acabou por decorrer naturalmente. Esta 
atividade serviu de preparação para as restantes atividades da sessão, deixando os 
clientes mais bem-dispostos e motivados para as restantes atividades. 
A atividade realizada em seguida foi “Eu toco e tu imitas”. Esta atividade já tinha sido 
realizado na semana anterior mas, uma vez que os clientes apresentaram muitas 
dificuldades, a estagiária resolveu repeti-la logo na sessão seguinte, de modo a reforçar 
algumas questões. Foi novamente feita uma breve explicação inicial, de modo que os 
colegas relembrassem o que era pretendido. Desta vez, os clientes optaram logo por 
sequências mais simples, para que os colegas conseguissem reproduzir, e tentaram 
envolver-se mais enquanto grupo, participando todos mais ativamente na criação da 
sequência de movimentos. Com os colegas que observavam foi logo reforçado que 
deveriam ter mais atenção às sequências realizadas pelos colegas, de modo que as 
conseguissem reproduzir mais facilmente. Desta vez, notou-se um esforço maior por 
parte da maioria dos elementos do grupo, no entanto, algumas dificuldades da sessão 
anterior persistiram. Apesar de algumas das dificuldades terem persistido, a maioria dos 
clientes manifestou agrado ao realizar esta atividade, revelando um sentimento de boa-
disposição no final da mesma. 
Em seguida foi realizado o “Jogo do Fogo”, uma atividade que constava no planeamento 
da sessão anterior, mas que não foi realizada por falta de tempo. Houve então um 
momento de explicação inicial, em que a estagiária explicou o objetivo do jogo e quais as 
regras do mesmo.  
Os clientes revelaram algumas dúvidas, que foram esclarecidas da melhor forma possível 
pela estagiária. Prosseguiu-se então com a atividade. Os clientes apresentaram algumas 
dificuldades em identificar-se com os números, cores ou animais a si atribuídos, no 
momento em que a estagiária chamava. Para além disso, apresentaram também alguma 
dificuldade em controlar a maneira como apanhavam o lenço e corriam atrás dos colegas. 
Os clientes foram então alertados para a importância de um espirito de competição 
saudável, não sendo necessário magoarem-se uns aos outros para “ganharem”. Os 
clientes pareceram entender, no entanto, continuaram com algumas dificuldades em 
controlar os impulsos. No momento de reflexão a estagiária reforçou novamente a 
importância da existência do espírito de equipa, reforçando que podiam ter ajudado mais 
os colegas, no momento em que estes não se lembravam a que palavra correspondiam, 
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bem como a importância de um espírito de competição adequado e saudável. Este jogo 
foi do agrado da grande maioria dos clientes, tendo inclusive sido solicitada a repetição 
do mesmo noutras sessões. Este atividade acabou por exceder o tempo previsto para a 
sua execução, tendo durado cerca de 30 minutos. 
Em seguiu-se passou à atividade de retorno à calma “As ondas do lençol”. Esta atividade 
já tinha sido realizada anteriormente pelos clientes e uma vez que tinha sido do agrado 
dos clientes, a estagiária decidiu repeti-la. Assim sendo, houve apenas uma introdução à 
atividade, seguida pela realização da mesma, em que a estagiária teve uma participação 
ativa. Desta vez, e estagiária teve em conta o pedido dos clientes, e a atividade durou um 
pouco mais, dando oportunidade de todos terem oportunidade de vivenciar a experiência 
por um pouco mais de tempo. A atividade foi novamente bastante elogiada pelos clientes, 
que referiram sentir-se bastante descontraídos e relaxados. 
Em seguida, e como última atividade do retorno à calma, foi realizada a atividade “Ouve a 
música e relaxa!”. Esta atividade também já tinha sido realizada noutra sessão. Desta 
vez, a terapeuta sugeriu que quem não se sentisse confortável de barriga para cima 
(decúbito dorsal) podia escolher a posição que mais lhe agradasse. Desta forma, a 
atividade acabou por correr melhor do que na outra sessão em que foi realizada. 
Por fim, seguiu-se a conversa final, em que os clientes relembraram quais as atividades 
realizadas durante a sessão, e expressaram verbalmente quais as atividades que mais e 
menos gostaram. Os clientes, de forma geral, referiram ter gostado de todas as 
atividades realizadas. No entanto, as que mencionaram como tendo gostado mais foram 
o “Jogo do Fogo”, “As ondas do lençol” e “Ouve a música e relaxa!”. As menos referidas 
como preferidas foram a atividade de ativação corporal, “Segue o movimento!” e a “Eu 
toco e tu imitas”, devido às dificuldades a estas inerentes. Após este breve momento de 
diálogo final, deu-se por concluída a sessão. 
 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº8 
Data: 01 de Fevereiro de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão 

em círculo, a 
estagiária deverá 

informar os clientes 
da estrutura e 
conteúdo da 

sessão; 
É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido 
a estrutura e 
conteúdo da 

sessão, dando 
o seu 

feedback; 
 

Instrução; 
Reforço Verbal. 

Folha de registo 
de presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimento 

“Shake-
Shake” 

Promover a 
ativação geral; 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Estimular a 
expressão 
corporal; 

Promover a 
cooperação. 

 
 

O grupo deverá 
espalhar-se pelo 
ginásio, sendo 

nomeado um líder, 
que ao som de uma 

música escolhida 
pela estagiária, é 
responsável por 
instruir o grupo 

sobre a forma como 
se devem 

mover/dançar, ao 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Dançar ao som 
da música 
imitando os 
movimentos 
executados 

pelos colegas; 
Fazer, quando 

solicitado, 
movimentos ao 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Feedback 

Verbal; 
Ajuda física (se 

necessário). 

Computador; 
colunas 

15 
Minutos 
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 mesmo tempo que 
faz esses mesmos 

movimentos. 
(Por exemplo: 
“Agora devem 

dançar mexendo só 
o braço esquerdo.”) 

O líder deve ir 
mudando ao longo 
da atividade, para 
que todos tenham 
oportunidade de 

“comandar” o 
grupo. 

som da música, 
de modo que 
os colegas 
consigam 

imitar. 
 
 
 

Parte 
Fundamental 

“Vamos 
explorar o 
ginásio” 

Promover 
competências de 

comunicação não-
verbal (trabalhar a 

expressão de 
emoções); 
Melhorar o 
equilíbrio 
dinâmico; 

Melhorar a noção 
de corpo; 

Melhorar a 
coordenação de 

movimentos; 
Melhorar a 

estruturação 
rítmica; 

Promover a 
cooperação e o 

ambiente positivo 

A estagiária deverá 
pedir aos clientes 
que circulem pelo 

ginásio de diversas 
formas (devagar 
depressa, nas 

pontas do pés, de 
joelhos, como se 
andassem nas 
nuvens, na lua, 

com lama até ao 
joelho, num piso a 

escaldar (por 
exemplo, na areia 
da praia quente), 

no gelo 
(escorregadio e 
frio), com muito 
calor, com muito 
frio, com muito 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Participar na 
atividade de 
forma ativa e 

em grupo; 
Movimentar-se 
pelo ginásio de 

diferentes 
formas, 

segundo a 
instrução dada; 
Dar exemplos 

de movimentos 
a realizar ou 

outras formas 
de andar; 

Evoluir no solo 
de diferentes 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço Verbal; 
Reforço Social; 
Ajuda física (se 

necessário). 

Computador; 
Colunas. 

15 
Minutos 
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no grupo. 
Promover a 

verbalização de 
sensações que 

foram vivenciadas 
durante o 
exercício. 

vento, entre outras 
coisas). 

Em seguida 
deverão circular 

pela sala 
demonstrando 
sensações e 

emoções (estar 
feliz, triste, 

pensativo, cansado, 
irritado, 

descontraído, 
preocupado, 

apaixonado, entre 
outras) ou então 

interagindo com o 
espaço envolvente 

de uma certa 
forma, indicada 

pelo técnico 
(tocando nume 

determinada cor, 
material, entre 
outras coisas). 

Poderá também 
pedir-se aos 

utentes que deem 
outras sugestões. 

No final, deverá ser 
pedido aos clientes 

que descrevam 
quais as diferenças 

que sentiram ao 
nível do seu corpo 

formas 
mantendo o 
equilíbrio; 
Identificar, 

indicar e/ou 
nomear as 
diferentes 

partes do corpo 
a utilizar; 

Coordenar 
movimentos e 

evitar 
obstáculos; 

Seguir 
estruturas 
temporais 
simples 
(ritmos); 

Verbalizar as 
sensações 

tidas durante o 
exercício. 
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quando seguiam as 
instruções dadas. 

 

“O Mapa” Estimular a 
organização 
mental da 

representação 
física do espaço 

simbólico; 
 

Inicialmente a 
estagiária deverá 

explicar aos 
clientes a forma 

como estes 
deverão imaginar o 
ginásio: como se 
fosse um mapa 
gigante (pode 

recorrer a mapas 
de Portugal e do 
Mundo, para ser 
mais elucidativo 
daquilo que se 

pretende, indicando 
os pontos cardeais 
Norte, Sul, Este e 

Oeste). Os clientes 
deverão colocar-se 
na sala, de acordo 

com o local de 
onde são naturais, 

ou seja, onde 
nasceram (eles 

próprios ou parte 
da sua família), e 
deverão explicar, 

um de cada vez, o 
porquê de se 

colocarem naquela 
parte da sala. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Conseguir 
transpor a 
imagem do 

mapa para o 
espaço do 

ginásio; 
Organizar-se 
no espaço, de 
acordo com o 
local de onde 
são originais. 

 
 

Instrução; 
Reforço verbal; 

Feedback 
verbal; 

Ajuda física (se 
necessário). 

 

Folha com a 
imagem do 
mapa de 
Portugal; 

Folha com 
imagem do 
mapa do 
Mundo. 

 

15 
Minutos 
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Poderá também 
repetir-se esta 

parte, fazendo-os 
colocar-se na zona 
de origem de cada 
um dos lados das 

suas famílias. 
Em seguida, o 

procedimento e as 
regras vão ser as 

mesmas às da 
primeira parte mas, 

no entanto, a 
representação 

espacial dos locais 
deverá ser em 

função dos sítios 
que os utentes 

gostariam de visitar 
um dia, em todo o 
mundo. O ginásio 
deverá, portanto, 
representar desta 

vez o mapa-mundo, 
devendo 

novamente ser 
definidos os pontos 

cardeais. Em 
seguida, os utentes 

devem explicar 
novamente o 

porque de se terem 
colocado naquela 

parte da sala. 
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Retorno à 
calma 

“Massajar 
e ser 

massajado” 

Melhorar a noção 
corporal; 

Promover um 
estado de 
relaxação; 

Promover o 
retorno á calma. 

Organizados em 
pares, os clientes 

deverão massajar o 
seu par com um 
balão, passando 
pelas diferentes 

partes do corpo, à 
medida que estas 
são referidas pela 
estagiária. Depois 

de terem 
massajado as 

diferentes partes do 
corpo, devem 

trocar, de modo 
que a pessoa que 

massajou possa ser 
massajada, de 

maneira que todos 
possam vivenciar 
esta experiência. 

Esta atividade 
deverá ser 

realizada ao som 
de música calma. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
realizar os 

exercícios e 
manifestar 
sinais de 

relaxamento 
muscular 

(através da 
postura 

corporal e da 
expressão 

facial); 
identificar e 

consciencializar 
as diferentes 

partes do 
corpo. 

 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
Reforço verbal. 

Balões; 
Computador; 

Colunas. 
 
 

15 
Minutos 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes deverão 
estar dispostos pela 

sala, deitados no 
chão, de olhos 
fechados (se 

possível), para se 
concentrarem 

apenas na música 
(calma) e nas 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

realizar o 
exercício e 
manifestar 
sinais de 

relaxamento 
muscular 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 
 

10 
Minutos 
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indicações dadas 
pelo técnico, de 

modo a 
conseguirem 
abstrair-se de 
pensamentos 

negativos. 
Deverão tomar 
consciência das 

diferentes partes do 
corpo, bem como 

do seu corpo como 
um todo. Para além 

disso, deverão 
também 

concentrar-se na 
sua respiração, 

colocando a mão 
sobre a barriga, de 

modo a melhor 
poderem 

percecionar a 
mesma. Para que 
melhor se tome 
consciência da 

respiração podem 
também ser 
realizadas 

inspirações e 
expirações 
profundas. 

 
Nota: os clientes 

têm liberdade para 

(através da 
postura 

corporal e da 
expressão 

facial); tomar 
consciência da 
sua respiração, 
bem como das 
várias partes 

do seu corpo e 
do seu corpo 

como um todo. 
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mudarem de 
posição, 

dependendo da 
forma como se 
sentirem mais 
confortáveis. 

 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover 
a expressão 

verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

Com os clientes 
sentados dispostos 
em círculo, deverá 
ser feita uma breve 
reflexão acerca da 

sessão e das 
atividades 

realizadas, bem 
como acerca da 
reação de cada 

cliente a cada uma 
das atividades. 

 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

qual a atividade 
que mais 

gostou e que 
menos gostou; 
refletir acerca 

dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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8ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 1 de Fevereiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AC; FP; JC; LS; MV; MG; NR; PC; PA; RC; RJ; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão iniciou-se com um breve momento de diálogo inicial, com os clientes e a 
estagiária dispostos em círculo sentados no chão. Nesta conversa, a estagiária deu a 
conhecer aos clientes aquilo que iria ser feito na sessão. Foi também neste momento 
inicial que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na sessão. 
Seguiu-se a atividade de ativação corporal (aquecimento), designada como “Shake-
Shake”. Inicialmente, foi feita uma breve explicação por parte da estagiária acerca daquilo 
que se pretende com a atividade. De um modo geral, os clientes entenderam o que se 
pretendia. No entanto, ao longo da execução alguns dos clientes apresentaram alguma 
dificuldade em ser o “líder” que sugere os movimentos para o resto do grupo. Nesses 
casos, a estagiária deu alguma ajuda, sugerindo aos colegas que ajudassem o colega em 
questão. Desta forma, e sendo que houve uma grande colaboração por parte de alguns 
colegas, a atividade correu como previsto. Foi uma atividade bastante ativa e animada, 
que serviu como preparação para as restantes atividades da sessão, deixando os clientes 
mais animados e motivados para as mesmas. 
Em seguida realizou-se a atividade “Explorando o Ginásio”. A estagiária começou por 
explicar em que consistia a atividade e quais eram os objetivos. Nesta atividade, os 
clientes participaram tanto na exploração de diferentes formas de se deslocarem, como 
na exploração de diferentes formas de expressar emoções e sensações. Houveram 
também momentos em que lhe era solicitado que tocassem em várias cores, dentro do 
ginásio. De forma geral, os clientes não tiveram dificuldades em realizar esta atividade. 
No entanto, na parte em que tinham que representar diferentes emoções, alguns 
apresentaram dificuldades, não conseguindo adaptar a sua expressão corporal à emoção 
mencionada pela estagiária. Nestes casos, a estagiária teve que intervir individualmente, 
exemplificando como deveria ser feito, e pedindo ao cliente que reproduzisse o que tinha 
feito. Apesar da ajuda, alguns continuaram a apresentar a mesma dificuldade, como foi o 
caso, por exemplo, do cliente PA que teve bastante dificuldade em representar 
essencialmente emoções positivas (alegria, felicidade, etc.), mantendo sempre uma 
postura muito indiferente àquilo que lhe era pedido. Esta foi uma atividade importante, na 
medida em que deu a entender quais os clientes com maiores dificuldades na expressão 
de emoções e sentimentos, neste caso, de modo não-verbal. 
A atividade realizada em seguida foi “O Mapa”. A estagiária fez uma explicação detalhada 
daquilo que se pretendia com a atividade. Nesta atividade, alguns clientes apresentaram 
grandes dificuldades em orientarem-se no ginásio como se de um mapa se tratasse. 
Desta forma, a estagiária relembrou inúmeras vezes a orientação que deviam seguir, 
ajudando os clientes a situarem-se. Com alguma ajuda por parte dos colegas e da 
estagiária, os clientes que apresentavam dificuldades conseguiram orientar-se, à exceção 
da cliente MG e JC que continuaram sem conseguir compreender o que era pedido. 
Outra dificuldade surgiu no momento em que tinham que justificar o porque de se terem 
localizado em determinados locais, sendo que foi precisa uma grande ajuda por parte da 
estagiária. Esta atividade foi muito importante, sendo que ajudou os clientes a 
organizarem-se num espaço simbólico, e acima de tudo ajudou-os a consciencializarem-
se das suas dificuldades a este nível. 
Seguiu-se o momento de retorno à calma, com a atividade “Massajar e ser massajado”, 
em que os clientes tinham que se dividir em grupos de dois, e massajarem-se com um 
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balão. Sendo esta uma atividade bastante simples, a estagiária teve apenas que fazer 
uma breve explicação do que se pretendia. Os clientes entenderam facilmente, e logo 
começaram a massajar o seu par. Aquando da solicitação da estagiária, os clientes 
deveriam trocar, de modo que a pessoa que massaja passasse a ser massajada. Esta foi 
uma atividade muito agradável para os clientes, na medida em que os deixou muito 
descontraídos e relaxados, após a realização de todas as atividades anteriores. 
Em seguida, e também do momento de retorno à calma, foi realizada a atividade “Ouve a 
música e relaxa!”. Uma vez que a atividade já tinha sido realizada várias vezes, a 
estagiária não teve que dar grandes indicações iniciais. Os clientes começaram a realizar 
a atividade, na posição que mais lhe agradava, escutando apenas a música (calma) e as 
indicações da estagiária, referentes à respiração e outros aspetos. Foi novamente uma 
atividade que agradou à maioria dos clientes, uma vez que manifestaram sentir-se 
bastante bem depois deste exercício.  
Por fim, seguiu-se o momento da conversa final, em que os clientes recordaram quais as 
atividades efetuadas durante a sessão, e expressaram verbalmente quais as atividades 
que mais gostaram. Os clientes, no geral, referiram ter gostado de todas as atividades da 
sessão, no entanto, mencionaram como preferidas as atividades “Shake-Shake”, “Vamos 
explorar o ginásio”, o “Massajar e ser massajado” e a “Ouve a música e relaxa!”. Como 
atividades menos apreciadas, os clientes apontaram a atividade “O Mapa”, na medida em 
que foi a atividade em que apresentaram mais dificuldades. Após este breve momento de 
diálogo final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº9 
Data: 08 Fevereiro de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão em 
círculo, a estagiária 
deverá informar os 

clientes da estrutura e 
conteúdo da sessão; 

É também neste 
momento que os 

clientes deverão assinar 
a folha de presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

10 
Minutos 

Aquecimento 

Shake-
Shake 

Promover a 
ativação geral; 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Estimular a 
expressão 
corporal; 

Promover a 
cooperação. 

 
 
 

O grupo deverá 
espalhar-se pelo 

ginásio, sendo nomeado 
um líder, que ao som de 
uma música escolhida 

pela estagiária, é 
responsável por instruir 
o grupo sobre a forma 

como se devem 
mover/dançar, ao 

mesmo tempo que faz 
esses mesmos 
movimentos. 

(Por exemplo: “Agora 
devem dançar mexendo 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Dançar ao som 
da música 

imitando os 
movimentos 
executados 

pelos colegas; 
Fazer, quando 

solicitado, 
movimentos ao 
som da música, 
de modo que os 

colegas 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Feedback 

Verbal; 
Ajuda física 

(se 
necessário). 

Computador; 
colunas 

20 
Minutos 
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só o braço esquerdo.”) 
O líder deve ir mudando 
ao longo da atividade, 
para que todos tenham 

oportunidade de 
“comandar” o grupo. 

consigam imitar. 
 
 
 

Parte 
Fundamental 

“A 
Estátua” 

Melhorar a 
expressão facial; 

Melhorar a 
expressão 
corporal; 

Promover uma 
adequação entre a 
expressão facial e 

corporal. 

Os clientes deverão 
andar pelo ginásio, a 

vários ritmos definidos 
pela estagiária, e terão 

que parar quando a 
mesma indicar, 

mostrando vários tipos 
de sentimentos (alegria, 
tristeza, medo, pavor, 
orgulho, desanimo, 
desprezo, irritação, 

descontração, 
preocupação, paixão, 
entre outros), tanto a 
nível da expressão 

facial como da 
expressão corporal. 

Poderá também dividir-
se o grupo em duas 
partes, de modo que 
cada um dos grupos 

tenha oportunidade de 
observar as expressões 
dos membros do outro 

grupo, podendo 
analisar-se o que faltou 

e o que esteve bem. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Expressar 

corretamente 
(expressão facial 

e expressão 
corporal) os 
sentimentos 

escolhidos pela 
estagiária; 

Demonstrar uma 
adequação entre 

a expressão 
corporal e a 

expressão facial; 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço 
positivo; 
feedback 

positivo; ajuda 
física (se 

necessário). 

- 20 
Minutos 
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“A 
Mímica” 

Melhorar a 
expressão 
corporal; 

Promover o 
trabalho de equipa 

(união); 
Promover a 

capacidade de 
expressar algo por 

gestos; 
Melhorar a 

imaginação. 

Os clientes deverão 
dividir-se em duas 

equipas. À sua vez, 
cada uma das equipas 
deverá pensar numa 

palavra e escolher um 
elemento para a 

representar através de 
gestos, de modo que a 
outra equipa consiga 

adivinhar qual a palavra 
pensada. A outra equipa 
vai ter que adivinhar o 
mais rápido possível 

qual a palavra em 
questão. 

Obs.: Os utentes da 
equipa que está a 

adivinhar devem falar 
um de cada vez, pondo 
o dedo no ar para dar o 
seu palpite, de modo a 

que não se gere 
demasiada confusão no 

ginásio. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Representar as 
palavras sem 

recorrer ao uso 
de linguagem 

verbal; 
Demorar o 

menor tempo 
possível a 

representar as 
palavras em 

questão; 
Vivenciar o jogo 
com uma forma 
de competição 

adequada; 
Respeitar as 

regras do jogo, 
aguardando a 

sua vez de falar 
e não falando ao 
mesmo tempo 

que os colegas. 

Instrução; 
Medicação do 

diálogo do 
grupo; 

Feedback 
verbal; 

Reforço verbal 
 

- 25 
Minutos 

Retorno à 
calma 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes deverão 
estar dispostos pela 

sala, deitados no chão, 
de olhos fechados (se 

possível), para se 
concentrarem apenas 

na música (calma) e nas 
indicações dadas pelo 

técnico, de modo a 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

realizar o 
exercício e 

manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular 
(através da 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 
 

15 
Minutos 



69 
 

conseguirem abstrair-se 
de pensamentos 

negativos. 
Deverão tomar 
consciência das 

diferentes partes do 
corpo, bem como do 
seu corpo como um 

todo. Para além disso, 
deverão também 

concentrar-se na sua 
respiração, colocando a 
mão sobre a barriga, de 
modo a melhor poderem 
percecionar a mesma. 

Para que melhor se 
tome consciência da 
respiração podem 

também ser realizadas 
inspirações e 

expirações profundas. 
 

Nota: os clientes têm 
liberdade para mudarem 

de posição, 
dependendo da forma 
como se sentirem mais 

confortáveis. 
 

postura corporal 
e da expressão 
facial); tomar 

consciência da 
sua respiração, 
bem como das 

várias partes do 
seu corpo e do 
seu corpo como 

um todo. 
 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 

Com os clientes 
sentados dispostos em 
círculo, deverá ser feita 

uma breve reflexão 
acerca da sessão e das 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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realizadas na 
sessão; promover 

a expressão 
verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

atividades realizadas, 
bem como acerca da 

reação de cada cliente a 
cada uma das 

atividades. 
 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 
expressar 

verbalmente qual 
a atividade que 
mais gostou e 

que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 
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9ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 8 de Fevereiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AC; FV; FP; JC; LC; LS; MM; MG; NR; PA; RC; RJ; AG; FL; HD; RL; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão teve início com um breve momento de conversa inicial, em que a estagiária e 
os clientes se encontravam sentados no chão, dispostos em círculo. Neste momento, a 
estagiária deu conhecimento ao grupo das atividades que iriam constituir a sessão. Foi 
também neste momento que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças. 
Nesta sessão, estiveram presentes alguns clientes que não costumavam frequentar as 
sessões de PM do FSO Lisboa, uma vez que estão integrados nas Unidades de Vida 
Protegida (UPRO’s) da ARIA, e têm sessões juntamente com os restantes colegas dessa 
estrutura. 
Seguiu-se a atividade de ativação corporal/aquecimento, designada como “Shake-
Shake”. Uma vez que a atividade já tinha sido realizada na sessão anterior, a estagiária 
fez apenas uma breve explicação, de modo que os clientes que não estavam presentes 
na sessão anterior compreendessem o que se pretendia com a atividade. De um modo 
geral, os clientes entenderam o que se pretendia. Contundo, ao longo da atividade alguns 
clientes tiveram dificuldades em assumir o papel de “líder”, e de pensar e sugerir novos 
movimentos para o resto do grupo reproduzir. Nesses casos, a estagiária teve que dar 
algum apoio, inclusive sugerindo aos colegas que ajudassem o colega com dificuldades. 
Desta forma, e com a colaboração de todo o grupo de clientes, a atividade acabou por 
correr bem, e o balanço foi positivo. Foi então uma atividade bastante ativa e animada, 
que serviu como preparação para as restantes atividades da sessão, deixando os clientes 
mais motivados. Devido ao número elevado de clientes presentes, foi também uma 
atividade em que se acabou por gerar alguma confusão no ginásio. No entanto, essa 
confusão acabou por não ter uma influência negativa. 
Em seguida, realizou-se a atividade “A Estátua”. A estagiária começou por dividir o grupo 
em dois, de modo que cada um dos grupos conseguisse ver o desempenho do outro, o 
que neste caso se revelou especialmente importante dado o elevado número de clientes 
nesta sessão. Em seguida, fez uma explicação pormenorizada daquilo que se pretendia 
com a atividade. Os clientes pareceram entender aquilo que lhe foi pedido, no entanto, no 
que toca à expressão de sentimentos e emoções através da expressão facial e corporal, 
alguns dos clientes apresentaram bastantes dificuldades. Nesses casos, a estagiária teve 
que dar algum apoio, sugerindo posturas mais adequadas sentimento referido. Com a 
ajuda da técnica, essa questão melhorou um pouco, mas não totalmente, sendo que em 
casos como, por exemplo, o PA, este continuou sem conseguir representar sentimentos 
positivos, como a alegria e a felicidade. O oposto aconteceu também, na medida em que 
alguns fizeram representações bastante exageradas dos sentimentos referidos. Desta 
forma, teriam que haver ajustes em ambos os casos.  
Esta atividade foi muito importante, na medida em que deu a entender a estagiária e aos 
próprios clientes, quais as dificuldades existentes ao nível da expressão de sentimentos, 
de forma não-verbal. Apesar de tudo, foi uma atividade animada. 
Em seguida, foi realizada a atividade “A Mímica”. A estagiária começou por pedir aos 
grupos que se formaram na atividade anterior para se manterem, uma vez que nesta 
atividade também iria ser necessários dois grupos. Em seguida, explicou aquilo em que 
consistia a atividade. Os clientes pareceram entender o que tinha sido explicado. No 
entanto, na realização da atividade, alguns clientes apresentaram algumas dificuldades 
ao nível da representação de palavras através de gestos, ou seja, manifestaram uma 
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grande dificuldade ao nível da linguagem corporal. Quando um cliente apresentava 
dificuldade e esse nível, a estagiária sugeria a um colega que quisesse ajudar, de modo a 
que o colega conseguisse atingir o objetivo da atividade. Com a ajuda dos colegas, foi 
mais simples a realização desta atividade. Esta atividade foi mais uma vez importante na 
medida em que trabalhou a expressão corporal dos clientes, assim como promover o 
trabalho e o espírito de equipa.  
Seguiu-se o momento de retorno à calma, com a atividade “Ouve a música e relaxa!”. 
Uma vez que a atividade já tinha sido realizada várias vezes, a estagiária teve apenas 
que dar uma breve explicação, de modo que os clientes que não estavam presentes nas 
outras sessões, compreendessem aquilo que se pretendia. Os clientes começaram a 
realizar a atividade, na posição que mais lhes agradava, escutando apenas musica 
(calma) e as indicações da estagiária, nomeadamente no que dizia respeito à respiração 
e consciencialização da mesma, bem como em relação a outros aspetos. Esta foi de 
novo uma atividade que agradou à maioria dos clientes, uma vez que manifestaram 
sentir-se bastante confortáveis depois da realização deste exercício. 
Para concluir, seguiu-se o momento da conversa final, em que os clientes recordaram 
quais as atividades realizadas durante a sessão, e expressaram verbalmente quais as 
atividades que mais gostaram. Os clientes, no geral, referiram ter gostado muito de todas 
as atividades, apesar de em algumas terem apresentado mais dificuldades que noutras. 
Foi então muito difícil escolherem quais as atividades preferidas. Após este breve 
momento de diálogo final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. Uma vez que hoje o grupo tinha uma dimensão ainda maior, foi ainda 
mais difícil gerir a dinâmica do grupo, sendo que em muitos momentos se geraram 
momentos de grande confusão e descontrolo. 
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Planeamento nº10 
Data: 15 de Fevereiro de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 
 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão em 
círculo, a estagiária 
deverá informar os 

clientes da estrutura e 
conteúdo da sessão; 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes deverão ter 
capacidade de: 

mostrar ter 
compreendido a 

estrutura e conteúdo 
da sessão, dando o 

seu feedback; 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimen
to 

“Prepara-
te para 

começar" 

Promover a 
ativação geral; 
Promover as 
competências 

de 
comunicação 
não-verbal; 
Promover a 
verbalização 

das sensações 
tidas durante o 

exercício; 
Promover a 

cooperação, a 

A estagiária deverá 
solicitar aos clientes 

que, ao som da 
música, andem pelo 
ginásio nas várias 
direções, devagar, 

depressa, em pontas 
dos pés, com os 

joelhos fletidos, com os 
joelhos no chão, a 
saltitar com os pés 

juntos, como se 
andasse na lua, na 

lama, na areia quente, 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Participar na atividade 
de forma ativa e em 

grupo; 
Movimentar-se pelo 
ginásio de diferentes 
formas, segundo a 

instrução dada; 
Dar exemplos de 

movimentos a realizar 
ou outras formas de 

andar; Evoluir no solo 
de diferentes formas 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Reforço 
Verbal; 
Reforço 
Social; 

Ajuda física 
(se 

necessário). 

Computado
r; 

Colunas. 
 

20 
Minutos 
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interajuda e a 
criação de um 
clima positivo 

no grupo; 
Melhorar o 
equilíbrio 

dinâmico, a 
noção do 
corpo, a 

coordenação 
de movimentos 

e a 
estruturação 

rítmica. 

no gelo, com muito 
calor, com muito frio, 

com muito vento, 
demonstrando 

felicidade, tristeza, 
cansaço, preocupação, 

descontração, entre 
outras 

(aproximadamente 10 
segundos cada). 

No final comenta-se o 
exercício solicitando 

aos utentes que 
descrevam quais as 

diferenças sentidas ao 
nível do seu corpo à 
medida que seguiam 

as instruções. 

mantendo o equilíbrio; 
Coordenar 

movimentos e evitar 
obstáculos; 

Verbalizar as 
sensações tidas 

durante o exercício. 

Parte 
Fundament

al 

“Adivinha 
a 

competên
cia” 

Promover 
competências 

sociais básicas 
e avançadas 

(de acordo com 
a “Checklist de 
Aprendizagem 
Estruturada de 
Competências 

Sociais”) 
 

Os clientes deverão ser 
divididos em dois 

grupos. Cada um dos 
grupos terá um cartão 

onde será exposta uma 
competência e os 
respetivos passos 

(Segundo Goldstein). 
Cada grupo terá de 

dramatizar a 
competência 

apresentada no 
seguinte cartão, tendo 
em atenção os vários 
passos. Enquanto um 

dos grupos 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Identificar as 
competências 

representadas pelos 
colegas; 

Identificar os passos 
de cada uma das 

competências 
representas; 

Identificar o que houve 
de errado em cada 

uma das 
competências; 

Conseguir transpor 
aquilo que observou 

Instrução; 
Demonstraçã

o; 
Feedback 

verbal. 

Canetas; 
Cartões 

com 
competênci

as e 
passos de 
Goldstein; 
Cartões de 
observação

. 

25 
Minutos 
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representar, o outro 
terá como tarefa 

analisar os 
participantes na peça 
em relação a vários 

aspetos (contato visual, 
tom de voz, expressão 

facial, proximidade, 
conteúdo, etc.). O 
grupo que está a 

observar deverá tentar 
descobrir qual a 

competência que está 
a ser representada. Em 
seguida, o porta-voz do 

grupo que está a 
representar deve 
explicar quais os 

passos inerentes à 
competência 
trabalhada. 

para situações da vida 
real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“A Teia” Aprofundar o 
conhecimento 

entre os 
membros do 

grupo; 
Melhorar a 

memória e a 
concentração; 

Melhorar a 
capacidade de 
cumprir regras. 

Dispostos em círculo e 
sentados no chão, 
cada elemento do 

grupo deverá dizer três 
características próprias 
da seguinte maneira: 
um cliente enrola a 

ponta de um novelo de 
trapilho num dos seus 

dedos, ao mesmo 
tempo que vai dizendo 
as três características; 
em seguida, mantendo 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Indicar três 
caraterísticas próprias; 
Cumprir as regras do 
jogo (enrolar a ponta 
do novelo num dedo 

da mão e atirá-lo para 
um dos colegas; 

escutar e estar atento 
ao que os colegas 
dizer; ser capaz de 

memorizar e 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Reforço 
Verbal; 
Reforço 
Social. 

Novelo de 
trapilho 

20 
Minutos 
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a ponta do novelo 
enrolado no dedo e 

sem o deixar escapar, 
deve atirar o novelo 

para um colega à sua 
escolha. Este colega, 

por sua vez, deve fazer 
o mesmo que o anterior 

e assim 
sucessivamente, até 

todos os clientes terem 
referido três 

características e se ter 
formado uma “teia”. 

Em seguida, o novelo 
deverá ser desenrolado 

e a “teia” deverá ser 
desmanchada da 

seguinte maneira: o 
último cliente a dizer as 
características deverá 
enrolar a sua parte da 
linha e atirar o novelo 

ao colega que lho 
atirou anteriormente, 
ao mesmo tempo que 

nomeia as três 
características 

referidas por esse 
mesmo colega. Os 

clientes vão enrolando 
o novelo uns a seguir 
aos outros e assim 
sucessivamente até 

reproduzir aquilo que 
os colegas disseram; 
falar apenas na sua 

vez) 
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terem chegado à 1ª 
pessoa, ou seja, até a 

“teia” estar 
desmanchada. 

Retorno à 
calma 

“Vamos 
Relaxar” 

Proporcionar 
uma relaxação 
neuromuscular 

geral 

Os clientes deverão 
estar de pé com as 

pernas afastadas. No 
primeiro exercício, 
cada cliente deverá 
colocar as mãos na 

cintura e realizar 
pequenas rotações da 

bacia, aumentando 
progressivamente o 
ritmo das rotações. 

Após algumas 
rotações, cada cliente 
deverá deixar cair os 
braços, deixando-os 

acompanhar 
passivamente o 
movimento. Em 

seguida, os clientes 
deverão realizar 

pequenos movimentos 
sugeridos pela técnica 

(extensão e 
hiperextensão dos 

braços, contração do 
tronco e hiperextensão 

da coluna). No 
segundo exercício, 
cada cliente deverá 

inclinar ligeiramente o 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar os exercícios e 
manifestar sinais de 

relaxamento muscular 
(através da postura 

corporal e da 
expressão facial). 

 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; Ajuda física 

(se 
necessário); 

Reforço 
verbal. 

 

- 10 
Minutos 
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tronco para a frente, 
levantar lateralmente 

os braços, com as 
mãos 

“caídas”/relaxadas. A 
pedido da técnica, cada 

cliente deverá deixar 
cair os braços, num 

movimento pendular. 
Por fim, os clientes 

devem fazer um 
alongamento 

semelhante ao 
movimento de 
espreguiçar. 

Entre cada exercício 
deve haver uma 

pequena tomada de 
consciência de cada 

uma das modificações 
obtidas. 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencializa
ção corporal; 

Fomentar uma 
relaxação 

neuromuscular. 

Os clientes deverão 
estar dispostos pela 

sala, deitados no chão, 
de olhos fechados (se 

possível), para se 
concentrarem apenas 
na música (calma) e 

nas indicações dadas 
pelo técnico, de modo 

a conseguirem abstrair-
se de pensamentos 

negativos. 
Deverão tomar 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar o exercício e 
manifestar sinais de 

relaxamento muscular 
(através da postura 

corporal e da 
expressão facial); 

tomar consciência da 
sua respiração, bem 

como das várias 
partes do seu corpo e 
do seu corpo como um 

Instrução 
verbal; 
reforço 
verbal. 

Computado
r; Colunas. 

 
 

10 
Minutos 
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consciência das 
diferentes partes do 
corpo, bem como do 
seu corpo como um 

todo. Para além disso, 
deverão também 

concentrar-se na sua 
respiração, colocando 
a mão sobre a barriga, 

de modo a melhor 
poderem percecionar a 

mesma. Para que 
melhor se tome 
consciência da 

respiração podem 
também ser realizadas 

inspirações e 
expirações profundas. 

 
Nota: os clientes têm 

liberdade para 
mudarem de posição, 
dependendo da forma 
como se sentirem mais 

confortáveis. 

todo. 
 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 

Com os clientes 
sentados dispostos em 
círculo, deverá ser feita 

uma breve reflexão 
acerca da sessão e das 
atividades realizadas, 
bem como acerca da 

reação de cada cliente 
a cada uma das 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

relembrar pelo menos 
três das atividades 

realizadas ao longo da 
sessão; expressar 
verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que menos 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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expressão 
verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

 

atividades. 
 

gostou; refletir acerca 
dos sentimentos 

vivenciados ao longo 
das atividades 

realizadas. 
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10ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 15 de Fevereiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; FP; GS; JC; LS; MM; MG; NR; PA; RC; AG; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão deste dia teve início com um breve diálogo inicial, em que a estagiária e os 
clientes se encontravam dispostos em círculo, sentados no chão do ginásio. Este foi um 
momento em que a estagiária deu a conhecer ao grupo de clientes, as atividades que 
iriam constituir a sessão. Foi também neste momento que os clientes assinaram a folha 
de controlo de presenças na sessão. 
Em seguida, realizou-se a atividade de ativação corporal (aquecimento), designada por 
“Prepara-te para começar”, de modo a possibilitar uma maior disponibilidade corporal dos 
clientes para as dinâmicas seguintes. Nesta atividade, verificou-se que alguns clientes 
manifestaram dificuldades em adaptar o seu modo de deslocamento ao modo sugerido 
pela estagiária, apesar de esta ter exemplificado todos os tipos de deslocamento, assim 
como algumas dificuldades em expressar as emoções mencionadas pela estagiária. 
Verificou-se que a principal dificuldade é em expressar emoções positivas. Esta atividade 
foi muito importante na medida em que mostrou a importância da competência de 
expressar os sentimentos de forma não-verbal, ou seja, a importância das sensações que 
transmitimos aos outros através dos gestos que fazemos. 
A atividade seguinte foi a “Adivinha a competência”. A estagiária começou por pedir ao 
grupo de clientes que se dividissem em duas equipas. Em seguida, explicou aquilo que 
se pretendia com a atividade de forma pormenorizada, de modo que todos os clientes 
compreendessem. Para começar a atividade propriamente dita, a estagiária distribuiu um 
cartão com uma competência social (competências sociais básicas) a cada um dos 
grupos, para que os grupos pudessem representá-la através de role-play, de modo que a 
equipa adversária conseguisse adivinhar qual a competência representada. No que diz 
respeito à parte de adivinharem qual a competência representada, não surgiram grandes 
dificuldades, sendo que os clientes já sabiam quais as competências sociais básicas 
(segundo Goldstein). A parte mais complicada foi quando os clientes tiveram que analisar 
os vários aspetos (contacto visual, tom de voz, expressão facial, etc.), onde surgiram 
várias dificuldades, na medida em que muitos dos clientes não conseguiram identificar os 
“erros” cometidos pelos colegas a esses níveis. Desta forma, foi necessária a intervenção 
da estagiária de modo a dar uma ajuda no reconhecimento desses aspetos. Foi uma 
atividade bastante produtiva na medida em que, apesar das dificuldades que surgiram, no 
momento da reflexão foi permitido aos clientes entender o que se pretende em cada uma 
das competências trabalhadas. 
Seguiu-se a atividade “A Teia”. Uma vez que esta atividade era um pouco complexa, a 
estagiária fez uma explicação detalhada daquilo que se pretendia. Os clientes pareceram 
entender a explicação, no entanto, ao longo da realização da atividade surgiram algumas 
dúvidas relativamente às regras do jogo. Essas dúvidas rapidamente foram esclarecidas 
pela estagiária, e o jogo decorreu normalmente. As maiores dificuldades surgiram no 
momento em que os clientes tinham que repetir aquilo que o colega que lhes tinha 
passado o novelo lhes tinha dito. Nessa altura, verificaram-se grandes dificuldades, 
nomeadamente ao nível da atenção e da memória. A estagiária sugeriu então que os 
colegas ajudassem o colega com dificuldades, tentando lembrar em conjunto as 
caraterísticas mencionadas. Desta forma, algumas das dificuldades foram superadas. Foi 
sugerido aos clientes que se focassem apenas nas caraterísticas que tinha que 
memorizar, tentando abstrair-se das restantes. 
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Seguiu-se a primeira atividade do retorno à calma, designada por “Vamos Relaxar!”. A 
estagiária deu a indicação inicial relativamente à disposição dos clientes pelo ginásio. As 
restantes indicações foram dadas à medida que se realizava a atividade, sendo que a 
estagiária realizava os exercícios ao mesmo tempo que os clientes, de modo a poder 
servir de exemplo aos clientes. A atividade decorreu tranquilamente, e os clientes 
seguiram para a atividade seguinte “Ouve a música e relaxa!”, que serviu de 
complemento à primeira. Nesta os clientes tinham apenas que ouvir a música, deitados 
no chão de olhos fechados, escutando também as indicações dadas pela estagiária 
relativas à respiração e consciencialização da mesma, bem como das várias partes do 
corpo. Esta atividade foi do agrado dos clientes, tal como nas restantes sessões em que 
foi realizada, deixando-os descontraídos e relaxados. 
Para concluir, seguiu-se o momento do diálogo final, em que os clientes recordaram 
quais as atividades realizadas durante a sessão e expressaram verbalmente quais as 
atividades preferidas. Os clientes, no geral, referiram ter gostado muito de todas as 
atividades, apesar de em algumas terem apresentado mais dificuldades que noutras. Foi 
então muito difícil escolherem quais as atividades preferidas. Após este breve momento 
de diálogo final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade.  
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Planeamento nº11 
Data: 22 de Fevereiro de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 

Momento 
da Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes sentados 
no chão em círculo, a 

estagiária deverá informar 
os clientes da estrutura e 

conteúdo da sessão; 
É também neste momento 

que os clientes deverão 
assinar a folha de 

presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimen
to 

“Prepara-te 
para 

começar” 

Promover a 
ativação geral; 
Promover as 
competências 

de 
comunicação 
não-verbal; 
Promover a 
verbalização 

das sensações 
tidas durante o 

exercício; 
Promover a 

cooperação, a 
interajuda e a 
criação de um 

A estagiária deverá 
solicitar aos clientes que, 

ao som da música, andem 
pelo ginásio nas várias 

direções, devagar, 
depressa, em pontas dos 

pés, com os joelhos 
fletidos, com os joelhos no 
chão, a saltitar com os pés 
juntos, como se andasse 
na lua, na lama, na areia 

quente, no gelo, com 
muito calor, com muito 
frio, com muito vento, 

demonstrando felicidade, 
tristeza, cansaço, 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Participar na 
atividade de 

forma ativa e em 
grupo; 

Movimentar-se 
pelo ginásio de 

diferentes formas, 
segundo a 

instrução dada; 
Dar exemplos de 

movimentos a 
realizar ou outras 
formas de andar; 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Reforço 
Verbal; 
Reforço 
Social; 

Ajuda física 
(se 

necessário). 

Computador; 
Colunas. 

 

20 
Minutos 



84 
 

clima positivo 
no grupo; 

Melhorar o 
equilíbrio 

dinâmico, a 
noção do 
corpo, a 

coordenação 
de movimentos 

e a 
estruturação 

rítmica. 

preocupação, 
descontração, entre outras 

(aproximadamente 10 
segundos cada). 

No final comenta-se o 
exercício solicitando aos 
utentes que descrevam 

quais as diferenças 
sentidas ao nível do seu 

corpo à medida que 
seguiam as instruções. 

Evoluir no solo de 
diferentes formas 

mantendo o 
equilíbrio; 
Coordenar 

movimentos e 
evitar obstáculos; 

Verbalizar as 
sensações tidas 

durante o 
exercício. 

 
 
 
 
 

Parte 
Fundament

al 

“Dança dos 
jornais” 

Promover a 
noção de 

pertença a um 
grupo; 

Desenvolver a 
atenção; 

promover a 
cooperação e 
entreajuda; 
promover a 
perceção da 
regra como 
elemento 

fundamental do 
jogo. 

(competências 
sociais; 

cooperação; 
resolução de 
problemas) 

Colocam-se folhas de 
jornal no chão, dispostas 
em círculo. Ao som da 

música, todos os utentes 
deverão andar/dançar em 
volta dos jornais. Sempre 

que a técnica parar a 
música, todos deverão 
procurar uma folha de 
jornal onde se devem 

colocar, mesmo que fique 
mais do que um utente na 
mesma folha de jornal. À 

medida que o jogo 
avança, as folhas de jornal 

vão sendo retiradas. 
Assim, o objetivo é que 
todo o grupo consiga 

colocar-se em cima do 
menor número de folhas 

de jornais possível. 
Neste jogo, nenhum 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Participar na 
atividade de 

forma ativa e em 
grupo; 

Andar/dançar à 
volta dos jornais, 
apenas enquanto 

a música toca; 
Em conjunto, 

arranjar 
estratégias de 
entreajuda e 
resolução de 

problemas, de 
modo a 

conseguirem ficar 
todos nos jornais 

existentes; 
Recomeçar a 

Instrução; 
Demonstraçã
o; Feedback 

Verbal; 
Ajuda física 

(se 
necessário). 

Folhas de 
jornal (uma 

folha a 
menos em 
relação ao 
número de 

participantes
); 

Computador; 
Colunas. 

 
 
 
 
 

15 
Minutos 
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utente deverá ser 
excluído. Assim sendo, 

uma das regras é que, se 
um utente ficar de fora, 
todo o grupo perderá o 

jogo. 

andar/dançar 
quando a música 

volta a tocar; 
Cumprir as regras 

do jogo. 

“Adivinha a 
competênci

a” 

Promover 
competências 

sociais 
avançadas (de 
acordo com a 
“Checklist de 

Aprendizagem 
Estruturada de 
Competências 

Sociais”) 
 

Os clientes deverão ser 
divididos em dois grupos. 
Cada um dos grupos terá 

um cartão onde será 
exposta uma competência 

e os respetivos passos 
(Segundo Goldstein). 
Cada grupo terá de 

dramatizar a competência 
apresentada no seguinte 
cartão, tendo em atenção 

os vários passos. 
Enquanto um dos grupos 
representar, o outro terá 
como tarefa analisar os 

participantes na peça em 
relação a vários aspetos 
(contato visual, tom de 
voz, expressão facial, 

proximidade, conteúdo, 
etc.). O grupo que está a 
observar deverá tentar 

descobrir qual a 
competência que está a 
ser representada. Em 

seguida, o porta-voz do 
grupo que está a 

representar deve explicar 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Identificar as 
competências 
representadas 
pelos colegas; 
Identificar os 

passos de cada 
uma das 

competências 
representas; 

Identificar o que 
houve de errado 

em cada uma das 
competências; 

Conseguir 
transpor aquilo 
que observou 

para situações da 
vida real. 

 
 
 
 
 
 
 

Instrução; 
Demonstraçã

o; 
Feedback 

verbal. 

Canetas; 
Cartões com 
competência
s e passos 

de 
Goldstein; 
Cartões de 
observação. 

25 
Minutos 
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quais os passos inerentes 
à competência trabalhada. 

 
 

Retorno à 
calma 

“A 
escultura” 

Sentir a 
descontração 

muscular; 
Tomar 

consciência do 
seu tónus 

corporal/muscu
lar. 

(descontração; 
retorno à 
calma; 

cooperação) 

Deverá solicitar-se um 
voluntário para iniciar a 

atividade como 
“escultura”. Em seguida, 
deverá pedir-se ao grupo 
que se organize em vários 
pares. Nesses pares, um 

dos elementos deverá 
moldar o outro, fazendo 
dele a sua “escultura”, 

devendo manter a posição 
que lhe é imposta 

enquanto relaxa o resto do 
corpo. Quando o escultor 
terminar a sua “escultura” 

deverá deixar-se ser 
moldado pelo seu par, que 

antes tinha sido a 
“escultura”. 

No final, deverá ser dado 
um momento de escuta 

em que cada cliente 
deverá deitar-se ou 

sentar-se e sentir o seu 
corpo todo, tentando 

agora abandonar o seu 
estado de contração, ao 
som de música calma. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Manifestar 

conforto e prazer 
na execução 

desta atividade; 
Apresentar sinais 
de relaxamento 
muscular geral, 

através da 
postura corporal 
e da expressão 

facial. 
 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Reforço 
verbal; 

Ajuda física. 
 

- 15 
Minutos 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencializa
ção corporal; 

Fomentar uma 

Os clientes deverão estar 
dispostos pela sala, 

deitados no chão, de olhos 
fechados (se possível), 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

realizar o 

Instrução 
verbal; 
reforço 
verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 
 

10 
Minutos 
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relaxação 
neuromuscular. 

para se concentrarem 
apenas na música (calma) 

e nas indicações dadas 
pelo técnico, de modo a 
conseguirem abstrair-se 

de pensamentos 
negativos. 

Deverão tomar 
consciência das diferentes 

partes do corpo, bem 
como do seu corpo como 
um todo. Para além disso, 

deverão também 
concentrar-se na sua 

respiração, colocando a 
mão sobre a barriga, de 
modo a melhor poderem 
percecionar a mesma. 

Para que melhor se tome 
consciência da respiração 

podem também ser 
realizadas inspirações e 
expirações profundas. 

 
Nota: os clientes têm 

liberdade para mudarem 
de posição, dependendo 

da forma como se 
sentirem mais 
confortáveis. 

exercício e 
manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através 
da postura 

corporal e da 
expressão facial); 

tomar 
consciência da 
sua respiração, 
bem como das 

várias partes do 
seu corpo e do 
seu corpo como 

um todo. 
 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 

Com os clientes sentados 
dispostos em círculo, 

deverá ser feita uma breve 
reflexão acerca da sessão 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

 

e das atividades 
realizadas, bem como 

acerca da reação de cada 
cliente a cada uma das 

atividades. 
 

menos três das 
atividades 

realizadas ao 
longo da sessão; 

expressar 
verbalmente qual 
a atividade que 
mais gostou e 

que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 
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11ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 22 de Fevereiro de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AC; FP; GS; JC; LC; LS;MG; NR; PA; AG; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão teve início com um breve momento de diálogo inicial, em que a estagiária e os 
clientes se encontravam sentados no chão, dispostos em círculo. Nesta conversa, a 
estagiária eu a conhecer ao grupo aquilo que iria ser feito ao longo da sessão. Foi 
também neste momento que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na 
sessão. 
Seguiu-se a atividade de ativação corporal/aquecimento, designada por “Prepara-te para 
começar”, de modo a proporcionar uma maior disponibilidade corporal dos clientes para 
as atividades seguintes. Nesta atividade, alguns clientes manifestaram dificuldades em 
adaptar o seu tipo de deslocamento ao modo sugerido pela estagiária, apesar esta esta 
ter exemplificado todos os tipos de deslocamento sugeridos. Ao nível da manifestação 
das emoções referidas pela estagiária, verificou-se uma especial dificuldade, 
nomeadamente ao nível das emoções positivas, em que as dificuldades eram 
significativamente maiores. Esta atividade foi muito importante na medida que serviu de 
início para as restantes atividades a realizar, e principalmente porque mostrou aos 
clientes a importância da competência de expressar sentimentos aos outros de forma 
não-verbal, isto é, mostrou a importância do modo como transmitimos aos outros as 
nossas emoções através dos gestos que realizamos. 
Em seguida realizou-se a atividade “Dança dos jornais”. No início, a estagiária começou 
por fazer uma explicação daquilo que era pretendido com a atividade. Ao longo da 
realização da mesma, os clientes não manifestaram qualquer dificuldade em 
compreender aquilo que lhes foi solicitado pela estagiária, colocando-se todos em cima 
de um jornal quando a música parava. É importante ter em conta que, para o sucesso 
desta atividade, a maior importância estaca no recurso a estratégias de entreajuda e 
resolução de problemas, de modo a conseguirem posicionar-se todos nos jornais 
existentes. Assim sendo, o objetivo o jogo foi alcançado, sendo que todos os clientes 
manifestaram um grande espirito de equipa e companheirismo. 
A atividade seguinte foi a “Adivinha a competência”. A estagiária começou por pedir ao 
grupo que se dividissem em duas equipas, de modo a evitar confusões aquando da 
execução da atividade, sendo que assim os grupos já estavam organizados e podiam 
logo começar a trabalhar no verdadeiro objetivo da atividade. Em seguida, a estagiária 
fez uma explicação pormenorizada daquilo que se pretendia com a atividade, de modo 
que todos os clientes conseguissem entender o objetivo da atividade. De modo a dar 
início à atividade propriamente dita, a estagiária começou por distribuir cartões com uma 
competência social (competências sociais básicas) a cada equipa, de forma que cada 
equipa pudesse representar através de role-play a competência, para que a equipa 
adversária pudesse adivinhar qual a competência representada. No que diz respeito à 
parte de adivinharem qual a competência representada, não surgiram dificuldades 
significativas, sendo que os clientes já sabiam previamente quais as competências 
sociais avançadas (segundo Goldstein). A maior dificuldade surgiu quando os clientes 
tiveram que analisar os vários aspetos (contacto visual, tom de voz, expressão facial, 
etc.), na medida em que muitos dos clientes não foram capazes de identifica os “erros” 
cometidos pelos colegas ao nível desses aspetos da comunicação. Desta forma, foi 
necessária a intervenção da estagiária de modo a dar uma ajuda no reconhecimento 
desses aspetos. Esta foi então uma atividade bastante produtiva na medida em que, 
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apesar das dificuldades apresentadas, no momento da reflexão foi permitido aos clientes 
entender aquilo que se pretende em cada uma das competências representadas, tanto ao 
nível da comunicação verbal como não-verbal. 
Em seguida realizou-se a primeira atividade do momento de retorno à calma, designada 
por “A escultura”. A estagiária começou por uma explicação daquilo que se pretendia, e 
logo em seguida os clientes começaram a realizar a atividade, de modo espontâneo e 
demonstrando interesse pela mesma. Foi então uma atividade que gerou bem-estar e 
descontração no grupo de clientes. Logo de seguida, os clientes seguiram para a 
atividade “Ouve a música e relaxa!”, servindo esta de complemento à primeira. Esta 
atividade já era conhecida pelos clientes, e desta forma decorreu normalmente, sem 
grandes confusões. Cada um adquiriu a postura mais confortável para si, tentando ao 
máximo abstrair-se de tudo à sua volta, escutando apenas a música e as indicações 
dadas pela estagiária. Esta atividade foi mais uma vez do agrado dos clientes, tal como 
nas restantes sessões em que foi realizada, deixando-os descontraídos e relaxados, com 
uma sensação de bem-estar. 
Em jeito de conclusão, seguiu-se o momento da conversa final, em que os clientes 
relembraram quais as atividades realizadas durante a sessão, e expressaram 
verbalmente quais as atividades que mais lhes agradaram. Os clientes, no geral, 
referiram ter gostado muito de todas as atividades, apesar de em algumas terem 
apresentado mais dificuldades que noutras. As atividades apontadas como preferidas 
foram a “Dança dos jornais”, “ Adivinha a competência”, “ A Escultura” e a “Ouve a 
música e relaxa!”. As restantes atividades também foram do agrado dos clientes, no 
entanto não foram tão mencionadas neste momento de reflexão final. Após este breve 
momento de reflexão final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº12 
Data: 08 de Março de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 
 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no 

chão em círculo, 
a estagiária 

deverá informar 
os clientes da 

estrutura e 
conteúdo da 

sessão; 
É também neste 
momento que os 
clientes deverão 
assinar a folha 
de presenças. 

Os clientes deverão 
ter capacidade de: 

mostrar ter 
compreendido a 

estrutura e conteúdo 
da sessão, dando o 

seu feedback; 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimento 

“Shake-
Shake” 

Promover a 
ativação geral; 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Estimular a 
expressão 
corporal; 

Promover a 
cooperação. 

 

O grupo deverá 
espalhar-se pelo 
ginásio, sendo 
nomeado um 

líder, que ao som 
de uma música 
escolhida pela 
estagiária, é 

responsável por 
instruir o grupo 
sobre a forma 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Dançar ao som da 
música imitando os 

movimentos 
executados pelos 

colegas; 
Fazer, quando 

solicitado, 
movimentos ao som 
da música, de modo 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Feedback 

Verbal; 
Ajuda física 

(se 
necessário). 

Computador; 
colunas 

15 
Minutos 
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como se devem 
mover/dançar, ao 

mesmo tempo 
que faz esses 

mesmos 
movimentos. 
(Por exemplo: 
“Agora devem 

dançar mexendo 
só o braço 
esquerdo.”) 

O líder deve ir 
mudando ao 

longo da 
atividade, para 

que todos 
tenham 

oportunidade de 
“comandar” o 

grupo. 

que os colegas 
consigam imitar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parte 
Fundamental 

“Dançando 
com o 
jornal” 

Promover a 
exploração de 
movimentos; 

Melhorar a noção 
de ritmo; 

Promover a 
Interação entre 

pares; 
Promover a 
dinâmica de 

grupo; 
Fomentar a 

desinibição e 
promoção de 

Será fornecido 
um rolo de jornal 
a cada cliente. A 
atividade deverá 
começar com os 

clientes em 
expressão livre, 
a dançar com o 
rolo de jornal, ao 
som da música. 
Em seguida, os 
utentes deverão 

trocar de rolo 
com os colegas, 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Explorar diferentes 
tipos de 

movimentos, de 
forma livre; 

Interagir com os 
colegas 

espontaneamente; 
Interagir de forma 
adequada com os 

colegas. 
 
 

Instrução; 
Demonstração; 

Feedback 
Verbal; 

Ajuda física 
(se 

necessário). 

Jornais; 
Computador; 

Colunas. 

15 
Minutos 
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competências 
sociais; 

Melhorar a noção 
corporal e de 
lateralidade; 
Melhorar o 
equilíbrio e 

exploração de 
novas formas de 

locomoção; 
Promover o 
trabalho em 

grupo; 
Melhorar a 

estruturação 
espácio-temporal. 

ao mesmo tempo 
que se 

cumprimentam 
mutuamente. 

Depois de 
explorada esta 

parte, será 
mencionada uma 
parte do corpo; 

os clientes 
deverão bater na 
referida parte do 
corpo dos seus 

colegas. A dança 
continua 

enquanto todas 
as sugestões 

são feitas pela 
estagiária. De 
seguida, todos 
os jornais são 
atirados para o 
meio da roda. 
Cada cliente 

deverá dançar 
em cima do 

jornal, andando 
pela sala, como 
se de patins se 

tratasse. Ao 
terminar esta 
parte, deverá 

juntar-se o jornal 
junta-se no meio 
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da roda, para 
depois se 

construir uma 
bola de papel 
gigante. Com 

esta bola, ir-se-á 
fazer um jogo de 
passes com as 

mãos, 
mencionando o 

nome da pessoa 
para quem os 

clientes atirarem 
a bola. 

(Nota: Os jornais 
deverão ser 

guardados para 
a atividade de 

retorno à calma.) 
 

“A mímica 
dos 

sentimentos” 

Promover 
competências 

para lidar com os 
sentimentos; 
Promover a 
expressão e 

identificação de 
sentimentos 

através de gestos, 
postura, 

expressão facial e 
olhar. 

A pedido da 
técnica, alguns 

clientes deverão 
voluntariar-se 

para dramatizar 
diferentes 

sentimentos 
ilustrados em 

cartões através 
de linguagem 

não-verbal 
devendo os seus 

colegas 
adivinhar estes 

Cada cliente deverá 
ser capaz de: 

Expressar 
adequadamente e 
através de mímica, 

os sentimentos 
descritos nos 

cartões; 
Identificar quais os 

sentimentos 
dramatizados, 

descrevendo quais 
os traços corporais 

que os identificaram. 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Feedback 

verbal. 

Cartões 
ilustrativos 

dos diversos 
sentimentos. 

 

15 
Minutos 
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sentimentos 
através da 

postura e da 
expressão 

corporal e facial 
adotada. 

 
 

“Qual é o 
teu medo?” 

Promover as 
competências 

para lida com os 
sentimentos; 
Fomentar a 

capacidade do 
individuo 

reconhecer os 
seus sentimentos; 

Promover a 
capacidade de 
lidar com os 

medos. 

Cada um dos 
clientes deverá 

escrever, 
anonimamente, 
numa folha de 

papel, 
algo/alguém de 

que/quem 
tenham medo. 
Seguidamente, 

os papéis 
deverão ser 

recolhidos pela 
técnica e 

escolhidos 
aleatoriamente. 
Cada um dos 
papéis deverá 

ser lido e 
discutida a forma 

de lidar com o 
medo em causa, 

conforme os 
passos 

propostos por 
Goldstein (em 

anexo). 
No final da 

Cada cliente deverá 
ser capaz de: 

Escrever na sua 
folha de papel um 

medo que tenha; Dar 
o seu feedback 
relativamente à 

forma de lidar com 
os sentimentos 
apresentados. 

 
 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço verbal; 
Reforço Social; 

Feedback 
verbal; 

Mediação do 
diálogo do 

grupo; 
Condução da 

Resposta; 
Solicitação de 
verbalização. 

Folhas de 
papel; 

Canetas. 

25 
Minutos 
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discussão dos 
vários casos 

apresentados, 
deverá ser 

sistematizado o 
método para 
lidar com o 

medo, 
aconselhado por 

este autor. 

Retorno à 
calma 

“Massagem 
com jornal” 

Melhorar a noção 
corporal; 

Promover um 
estado de 
relaxação; 

Promover o 
retorno á calma. 

O grupo deverá 
dispor-se em 

círculo, de modo 
que cada 

elemento fique 
de costas para o 

outro. Deverá 
estar próximos o 
suficiente para 
conseguirem 

chegar com as 
mãos às costas 

do colega da 
frente. Cada 

cliente recebe 
uma folha de 

jornal com a qual 
deverá fazer uma 
bola. Ao som de 

uma música 
calma, cada um 
vai massajar as 

costas do colega 
com essa bola, 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar os exercícios 
e manifestar sinais 

de relaxamento 
muscular (através da 

postura corporal e 
da expressão facial). 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
Reforço verbal; 

Feedback 
verbal. 

Jornal; 
Computador; 

Colunas. 

10 
Minutos 
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através de 
movimentos 

suaves. 

Ouve a 
música e 
relaxa! 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes 
deverão estar 
dispostos pela 

sala, deitados no 
chão (de 

preferência em 
decúbito dorsal), 

de olhos 
fechados (se 

possível), para 
se concentrarem 

apenas na 
música (calma) e 
nas indicações 

dadas pelo 
técnico, de modo 
a conseguirem 
abstrair-se de 
pensamentos 

negativos. 
Deverão tomar 
consciência das 
diferentes partes 
do corpo, bem 
como do seu 

corpo como um 
todo. Para além 
disso, deverão 

também 
concentrar-se na 
sua respiração, 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar o exercício e 
manifestar sinais de 

relaxamento 
muscular (através da 

postura corporal e 
da expressão facial); 
Tomar consciência 
da sua respiração, 

bem como das 
várias partes do seu 
corpo e do seu corpo 

como um todo. 
 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 
 

5 
Minutos 
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colocando a mão 
sobre a barriga, 

de modo a 
melhor poderem 

percecionar a 
mesma. Para 
que melhor se 

tome consciência 
da respiração 

podem também 
ser realizadas 
inspirações e 
expirações 
profundas. 

 
Nota: os clientes 

têm liberdade 
para mudarem 

de posição, 
dependendo da 
forma como se 
sentirem mais 
confortáveis. 

Momento 
Final 

 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover 
a expressão 

verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

Com os clientes 
sentados 

dispostos em 
círculo, deverá 
ser feita uma 
breve reflexão 

acerca da 
sessão e das 

atividades 
realizadas, bem 
como acerca da 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 
relembrar pelo 
menos três das 

atividades realizadas 
ao longo da sessão; 

expressar 
verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que menos 
gostou; refletir 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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atividades 
realizadas. 

 

reação de cada 
cliente a cada 

uma das 
atividades. 

 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao longo 
das atividades 

realizadas. 
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12ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 8 de Março de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AB; AG; AC; FP; FL; GS; JC; LS; MM; MG; NR; PA; RC; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
 
A sessão teve início com um breve momento de conversa inicial, em que a estagiária e 
os clientes se encontravam dispostos em círculo, sentados no chão. Neste momento, a 
estagiária deu conhecimento ao grupo acerca das atividades que iriam ser realizadas 
durante a sessão. Foi também neste momento que os clientes assinaram a folha de 
controlo de presenças na sessão.  
Seguiu-se a atividade de ativação corporal (aquecimento), “Shake-Shake”. Uma vez que 
a atividade já tinha sido realizada algumas vezes, a estagiária teve apenas que fazer uma 
breve explicação daquilo que se pretendia, para o caso de algum dos clientes presentes 
ainda não ter realizado a atividade em questão. De um modo geral, os clientes 
compreenderam bem aquilo que se pretendia. No entanto, no decorrer da atividade, 
alguns clientes tiveram dificuldades em assumir o papel de “líder”, e de pensar e sugerir 
novos movimentos para que o resto do grupo pudesse reproduzir. Assim sendo, a 
estagiária teve que dar algum apoio nesses casos, sugerindo ao grupo que ajudassem os 
colegas com dificuldades. Desta forma, e com a colaboração dos colegas, os clientes 
com dificuldades foram capazes de superar as suas dificuldades, e o balanço da 
atividade acabou por ser positivo. Acabou então por ser uma atividade bastante ativa e 
animada, que serviu como preparação dos clientes para as restantes atividades da 
sessão, e que os deixou mais motivados para as mesmas. 
Seguida realizou-se a atividade “Dançando com o jornal”. A estagiária começou por dar 
uma breve explicação daquilo que se pretendia, na medida em que as instruções 
propriamente ditas iriam sendo dados ao longo do decorrer da atividade. Os clientes 
parecem ficar entusiasmados com a atividade, e esta decorreu como era pretendido, 
sendo que em alguns casos teve que haver um maior incentivo por parte da técnica, para 
que interviessem de modo mais ativo na atividade. Foi então uma atividade que permitiu 
aos clientes expressarem-se livremente, ao mesmo tempo que são promovidas 
competências sociais básicas, assim como outras competências. Esta atividade gerou 
boa disposição e bem- estar no grupo, tendo sido uma atividade muito interativa e 
animada. Os jornais utilizados nesta atividade foram guardados, de modo que pudessem 
ser reutilizados na atividade de retorno à calma. 
Em seguida realizou-se a atividade “A mímica dos sentimentos”. A estagiária começou 
por explicar em que consistia a atividade, reforçando que era muito importante que 
houvesse uma participação ativa por parte de todos, tendo estes que se voluntariar para 
realizar as representações dos sentimentos. Os clientes, no geral, pareceram 
entusiasmados. Uma vez que o que se pretendia era que todos os clientes participassem 
ativamente, ao longo do decorrer da atividade, houve a necessidade da estagiária 
escolher voluntários “à força”, na medida em que eram sempre as mesmas pessoas a 
voluntariar-se, não sendo esse o objetivo da atividade. Assim sendo, a grande maioria 
acabou por representar sentimentos através de mímica, dentro daquilo que eram as suas 
capacidades de expressão não-verbal. Em alguns casos, em que haviam maiores 
dificuldades, foi inclusive sugerido que fossem duas pessoas a fazer a representação do 
sentimento, de modo a auxiliarem-se mutuamente. Esta acabou por ser então uma 
atividade agradável, em que os clientes conseguiram entender, após um breve momento 
de reflexão final, a importância da comunicação não-verbal na relação com os outros.  
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Seguiu-se a atividade “Qual é o teu medo?”. A estagiária começou por fazer uma breve 
introdução acerca da atividade, referindo que esta era uma atividade relacionada com a 
competência para lidar com os medos, que está inserida nas competências para lidar 
com os sentimentos. Apesar de, durante a reflexão acerca dos medos, ter sido 
necessário recorrer a algumas estratégias de condução da conversa, os clientes, no 
geral, participaram espontânea e naturalmente, à exceção dos clientes PA e JC que 
pouco se envolveram. Os restantes tiveram uma participação bastante ativa, tendo 
contribuído com ideias e experiências vivenciadas na primeira pessoa. De forma geral, 
esta atividade decorreu de uma forma bastante positiva e produtiva, na medida em que 
foi ao encontro dos objetivos definidos. Os medos escritos nos papéis foram todos lidos, 
tendo sido dada oportunidade a todos de verem o seu medo discutido. 
Em seguida, realizou-se a primeira atividade do momento de retorno à calma, designada 
por “Massagem com jornal”. Esta atividade foi do agrado de todos, tendo deixado o 
grupo, no geral, mais descontraído e relaxado. Para terminar o momento de retorno à 
calma, e como seguimento da atividades dos jornais, realizou-se a atividade “Ouve a 
música e relaxa!”. Esta foi de novo uma atividade que agradou à maioria dos clientes, 
uma vez que manifestaram sentir-se bastante confortáveis depois da realização deste 
exercício. 
Para concluir, seguiu-se o momento do diálogo final, em que foi feita uma breve reflexão, 
em que os clientes relembraram quais as atividades realizadas durante a sessão, e 
expressaram verbalmente quais as atividades preferidas. No geral, os clientes referiram 
ter gostado muito de todas as atividade, sendo que as apontadas como preferidas foram 
a atividade “Dançando com o jornal”, “Qual é o teu medo?”, “Massagem com jornal” e 
“Ouve a música e relaxa!”. Após este breve momento de reflexão final, deu-se por 
concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº13 
Data: 15 de Março de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão 

em círculo, a 
estagiária deverá 

informar os clientes 
da estrutura e 

conteúdo da sessão; 
É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimento 

“Prepara-
te para 

começar” 

Promover a 
ativação geral; 
Promover as 

competências de 
comunicação não-

verbal; 
Promover a 

verbalização das 
sensações tidas 

durante o 
exercício; 

Promover a 
cooperação, a 

A estagiária deverá 
solicitar aos clientes 

que, ao som da 
música, andem pelo 
ginásio nas várias 
direções, devagar, 

depressa, em pontas 
dos pés, com os 

joelhos fletidos, com 
os joelhos no chão, a 
saltitar com os pés 

juntos, como se 
andasse na lua, na 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Participar na 

atividade de forma 
ativa e em grupo; 
Movimentar-se 
pelo ginásio de 

diferentes formas, 
segundo a 

instrução dada; 
Dar exemplos de 

movimentos a 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço 
Verbal; 

Reforço Social; 
Ajuda física 

(se 
necessário). 

Computador; 
Colunas. 

 

20 
Minutos 
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interajuda e a 
criação de um 

clima positivo no 
grupo; 

Melhorar o 
equilíbrio 

dinâmico, a noção 
do corpo, a 

coordenação de 
movimentos e a 

estruturação 
rítmica. 

lama, na areia 
quente, no gelo, com 

muito calor, com 
muito frio, com muito 
vento, demonstrando 
felicidade, tristeza, 

cansaço, 
preocupação, 

descontração, entre 
outras 

(aproximadamente 
10 segundos cada). 
No final comenta-se 

o exercício 
solicitando aos 

utentes que 
descrevam quais as 
diferenças sentidas 

ao nível do seu 
corpo à medida que 

seguiam as 
instruções. 

realizar ou outras 
formas de andar; 
Evoluir no solo de 
diferentes formas 

mantendo o 
equilíbrio; 
Coordenar 

movimentos e 
evitar obstáculos; 

Verbalizar as 
sensações tidas 

durante o 
exercício. 

 
 
 
 
 

Parte 
Fundamental 

“Dá 
licença?” 

Promover a 
expressão 
corporal; 

Melhorar a 
coordenação 

(praxia global);  
Promover a 

capacidade de 
cumprimento de 

regras. 

A estagiária deverá 
fica numa das pontas 

do ginásio, e os 
clientes ficam no 

outro lado do ginásio 
encostados à 

parede. Um de cada 
vez, os clientes 

deverão perguntam à 
estagiária “dá 

licença?”, a qual esta 
responde “dou sim”. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Respeitar as 

regras do jogo; 
Esperar pela sua 

vez de jogar; 
Estar atento às 

indicações 
indicadas; 

Movimentar-se de 
acordo com a 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço verbal; 
Reforço social; 

Feedback 
social; 

Ajuda física 
(se 

necessário) 

- 20 
Minutos 
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Seguidamente o 
cliente em questão 
pergunta “quantos 

passos?”, ao qual o 
técnico responde 

com o número e tipo 
de passos que estes 

devem dar (por 
exemplo, dois 

passos a bebé, três 
passos a gigante, 
quatro passos a 

bailarina, três passos 
à caranguejo, dois 
passos à lagartixa, 

etc.) 

solicitação feita; 
Ser capaz de 

contar os passos 
que dá. 

“Estou 
furioso!” 

Promover as 
competências para 

lidar com os 
sentimentos; 
Promover a 

capacidade de 
lidar com a fúria 

de alguém, 
respondendo de 
forma assertiva. 

Aleatoriamente, dois 
clientes, à vez, 

deverão voluntariar-
se para fazer um 
pequeno roleplay 
demonstrativo da 

competência “Lidar 
com a fúria de 

alguém” (Ex.: Uma 
pessoa chega a casa 

furiosa por alguém 
lhe ter batido no 

carro, e começa a 
desabafar 

furiosamente com 
um familiar que não 
tem culpa nenhuma 

do assunto). 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Dar o seu 
feedback 

relativamente à 
importância da 
competência 
trabalhada ao 

nível da sua vida 
diária; 

Identificar o tipo de 
comportamentos 

possíveis de se ter 
em situações 

semelhantes à das 
representadas na 

sessão; 

Instrução; 
Demonstração; 
Reforço verbal; 
Reforço Social; 

Feedback 
verbal; 

Condução da 
Resposta; 

Solicitação de 
verbalização. 

- 20 
Minutos 
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Entretanto, os 
colegas observam a 
dramatização e, em 

conjunto com a 
estagiária, darão o 

seu feedback 
chamando a atenção 
para os pontos mais 

relevantes a 
considerar nesta 

competência. 

Reconhecer 
estratégias de 
adequação do 

comportamento 
mas apropriadas 

para estas 
situações. 

 
 

Postais 
carinhosos 

Promover as 
competências para 

lidar com os 
sentimentos; 
Promover a 

capacidade de 
partilha; 

Desenvolve a 
capacidade de 

expressar afeto a 
outros; 

Construir uma 
oferta alusiva ao 
tema da Páscoa 
para oferecer; 
Promover uma 

melhoria da 
motricidade fina. 

 

Os clientes deverão 
criar (utilizando 
feltro, papel e 
canetas) um 

pequeno postal para 
oferecer, como 
lembrança de 

Páscoa, a uma 
pessoa do grupo de 
quem gostem e com 
a qual tenham um 

relacionamento 
próximo. Deverão 

igualmente escrever 
um pequeno 

texto/dedicatória, em 
que demonstrem o 
seu carinho e afeto, 

através de uma 
mensagem de 

Páscoa 
individualizada para 
a pessoa a quem a 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Construir, 

utilizando feltro, 
papel e canetas, 
um postal para 
oferecer como 
lembrança da 

Páscoa; 
Escolher uma 

pessoa dos seus 
relacionamentos 

afetivos (dentro do 
grupo) a quem 

deverão oferecer o 
postal 

Escrever uma 
dedicatória com 

uma 
demonstração de 
carinho e afeto 
através de uma 

Instrução; 
Demonstração; 
Reforço verbal; 
Reforço Social; 

Feedback 
verbal; 

Feedback 
Social; 

Mediação do 
diálogo do 

grupo; 
Condução da 

Resposta; 
Solicitação de 
verbalização. 

Folhas de 
papel; 

Lápis de cor 
e canetas de 

feltro; 
Formas em 

feltro, 
Tesouras; 

Cola. 

10 
Minutos 
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oferta se destina. 
 
 

mensagem de 
Páscoa 

individualizada 
para a pessoa a 
quem a oferta se 

destina. 

Retorno à 
calma 

“Como 
uma 

nuvem” 

Promover a 
diminuição do 

estado de vigília; 
Fomentar 

sentimentos de 
bem-estar e 

momentos felizes 
e de 

autoconhecimento; 
Promover a 
tomada de 

consciência do 
estado de espírito. 

Os participantes 
devem sentar-se no 
chão, a pares. Um 

dos elementos deve 
fazer leves 

movimentos com um 
pedaço de algodão 
na face e nas mãos 
do parceiro. Devem 

depois trocar de 
posições, sendo que 
aquele que estava a 
massajar deve agora 
ser massajado pelo 

parceiro. 
Estes movimentos 
devem tentar ser 
feitos de olhos 

fechados. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
realizar os 

exercícios e 
manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através 
da postura 

corporal e da 
expressão facial). 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
Reforço verbal; 

Feedback 
verbal 

Algodão; 
Computador; 

Colunas. 

10 
Minutos 

Ouve a 
música e 
relaxa! 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes deverão 
estar dispostos pela 

sala, deitados no 
chão (de preferência 
em decúbito dorsal), 
de olhos fechados 
(se possível), para 
se concentrarem 

apenas na música 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

realizar o exercício 
e manifestar sinais 

de relaxamento 
muscular (através 

da postura 
corporal e da 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 
 

5 
Minutos 
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(calma) e nas 
indicações dadas 
pelo técnico, de 

modo a conseguirem 
abstrair-se de 
pensamentos 

negativos. 
Deverão tomar 
consciência das 

diferentes partes do 
corpo, bem como do 
seu corpo como um 

todo. Para além 
disso, deverão 

também concentrar-
se na sua 

respiração, 
colocando a mão 

sobre a barriga, de 
modo a melhor 

poderem percecionar 
a mesma. Para que 

melhor se tome 
consciência da 

respiração podem 
também ser 
realizadas 

inspirações e 
expirações 
profundas. 

 
Nota: os clientes têm 

liberdade para 
mudarem de 

expressão facial); 
Tomar consciência 
da sua respiração, 

bem como das 
várias partes do 
seu corpo e do 
seu corpo como 

um todo. 
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posição, 
dependendo da 
forma como se 
sentirem mais 
confortáveis. 

Momento 
Final 

 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover 
a expressão verbal 
acerca da vivência 

pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

Com os clientes 
sentados dispostos 
em círculo, deverá 
ser feita uma breve 
reflexão acerca da 

sessão e das 
atividades 

realizadas, bem 
como acerca da 
reação de cada 

cliente a cada uma 
das atividades. 

 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 
expressar 

verbalmente qual 
a atividade que 

mais gostou e que 
menos gostou; 

refletir acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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13ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 15 de Março de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; GS; JC; LC; MM; MG; NR; PA; RC; RJ; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão deste dia teve início com um breve momento de conversa inicial, em que a 
estagiária e os clientes se encontravam dispostos em círculo, sentados no chão do 
ginásio. Este foi um momento em que a estagiária fez uma breve introdução da sessão e 
deu a conhecer ao grupo, as atividades que iriam ser realizadas na sessão. Foi também 
neste momento que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na sessão. 
Em seguida, realizou-se a atividade de ativação corporal/aquecimento, designada por 
“Prepara-te para começar”, de modo a possibilitar uma maior disponibilidade física dos 
clientes para as atividades seguintes. Nesta atividade, verificou-se que alguns clientes 
apresentaram dificuldades em adaptar o seu modo de locomoção ao modo sugerido pela 
estagiária, apesar de esta ter exemplificado todos os tipos de locomoção sugeridos. No 
que toca à expressão das emoções sugeridas pela estagiária, apresentaram dificuldades 
ainda maiores, nomeadamente ao nível das emoções positivas, em que as dificuldades 
eram mais significativas. Esta atividade teve especial importância na medida em que 
serviu de início para as restantes atividades a realizar, e principalmente porque mostrou 
aos clientes a importância da competência de expressar sentimentos aos outros de forma 
não-verbal, ou seja, mostrou a importância do modo como transmitimos aos outros as 
nossas emoções e sentimentos através dos gestos que fazemos (linguagem corporal). 
A atividade seguinte foi a “Dá licença?”. A estagiária começou por explicar aos clientes 
em que consistia a atividade, posicionando logo o grupo no local onde a atividade deveria 
começar. Em seguida, exemplificou os vários tipos de locomoção que poderiam ser 
solicitados. Os clientes entenderam aquilo que se pretendia, e realizaram a atividade de 
forma espontânea e natural, não tendo sido necessário um grande incentivo por parte da 
estagiária. As dificuldades surgiram em alguns tipos de locomoção, que apesar de terem 
sido exemplificados pela estagiária, causaram algumas dificuldades aos clientes, 
nomeadamente, por exemplo, o passo à caranguejo, uma vez que era um passo com 
maior dificuldade À cliente MG, que apresentou grandes dificuldades em diversos tipos 
de locomoção solicitados, a estagiária incentivou-a a não desistir, dizendo-lhe para 
realizar os exercícios da melhor maneira que conseguisse. Desta forma, a atividade 
acabou com correr bem, deixando o grupo num clima de boa disposição. Esta atividade 
teve especial importância na medida em que permitiu aos clientes trabalhar a capacidade 
de cumprimento de regras e de respeito pelos colegas, uma vez que tinham que esperar 
pela sua vez de jogar. Foi também importante para promover um espírito de competição 
adequado e saudável. 
Em seguida, realizou-se a atividade “Estou furioso!”. A estagiária começou por explicar 
aquilo que se pretendia com a atividade, salientando que era importante uma participação 
ativa por parte de todos os elementos do grupo, sendo que estes se deveriam voluntariar 
para realizar os roleplays. Apesar deste aviso inicial, alguns clientes mantiveram uma 
postura muito passivo, tendo surgido a necessidade de ser a estagiária a formar os 
pares, de modo que não fossem sempre os mesmos a voluntariar-se. Para além desta 
dificuldade, surgiram também dificuldades ao longo dos roleplays, enquanto os clientes 
representavam competência de lidar com a fúria de alguém, sendo que em alguns casos, 
as reações eram demasiado passivas, e noutros eram bastante agressivas e exageradas, 
havendo poucos casos em que as respostas eram assertivas. Houve então necessidade 
de intervenção por parte da estagiária ao longo dos roleplays, de modo a tentar corrigir os 
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erros que ocorriam, para que os clientes conseguissem perceber melhor o que deveriam 
mudar na sua reação à fúria de alguém. Assim sendo, acabou por ser uma atividade 
bastante produtiva, sendo que os clientes conseguiram perceber qual o tipo de 
comportamento a ter nestas situações.  
Seguidamente, foi realizada a atividade “Postais carinhosos”. A estagiária explicou aos 
clientes aquilo que se pretendia, e logo eles começaram a realizar a atividade, sem 
levantar grandes questões, o que levou a crer que entenderam o que lhes foi pedido. A 
maior dificuldade sentida ao longo desta atividade foi ao nível da expressão de afetos e 
sentimentos positivos, o que se pode considerar com uma das maiores dificuldades do 
grupo de clientes. A estagiária tentou ajudar os clientes individualmente, de modo a que 
estes conseguissem expressar os sentimentos através de palavras ou de desenhos. No 
final, os clientes deveriam apenas mostrar o seu postal, não tendo que ler a dedicatória 
caso não se sentissem à vontade. Apesar de tudo, acabou por ser uma atividade 
agradável, em que os clientes ficaram felizes por terem recebido um postal de páscoa, 
aumentando assim a autoestima dos clientes.  
Seguiu-se o momento de retorno à calma, com a atividade “Como uma nuvem” e a 
atividade “Ouve a música e relaxa!”. Estas atividades foram realizadas pelos clientes com 
grande satisfação, tendo promovido, de um modo geral, sensações de bem-estar e 
descontração. 
Para concluir, seguiu-se o momento do diálogo final, em que foi feita uma breve reflexão 
acerca da sessão, e em que os clientes recordaram quais as atividades realizadas 
durante a sessão, expressando verbalmente quais as atividades preferidas. No geral, os 
clientes referiram ter gostado muito de todas as atividades, apesar de em algumas terem 
apresentado mais dificuldades que noutras. Foi então muito complicado chegarem a um 
consenso relativamente às atividade preferidas. Após este breve momento de reflexão 
final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes. 
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Planeamento nº14 
Data: 05 de Abril de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão em 
círculo, a estagiária 
deverá informar os 

clientes da estrutura e 
conteúdo da sessão; 

É também neste 
momento que os 

clientes deverão assinar 
a folha de presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimen
to 

“Shake-
Shake” 

Promover a 
ativação geral; 

Promover a 
consciencializaç

ão corporal; 
Estimular a 
expressão 
corporal; 

Promover a 
cooperação. 

 
 
 

O grupo deverá 
espalhar-se pelo 
ginásio, sendo 

nomeado um líder, que 
ao som de uma música 

escolhida pela 
estagiária, é 

responsável por instruir 
o grupo sobre a forma 

como se devem 
mover/dançar, ao 

mesmo tempo que faz 
esses mesmos 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Dançar ao som da 
música imitando os 

movimentos 
executados pelos 

colegas; 
Fazer, quando 

solicitado, 
movimentos ao 

som da música, de 
modo que os 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Feedback 
Verbal; 

Ajuda física 
(se 

necessário). 

Computado
r; colunas 

15 
Minutos 
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movimentos. 
(Por exemplo: “Agora 

devem dançar mexendo 
só o braço esquerdo.”) 

O líder deve ir mudando 
ao longo da atividade, 
para que todos tenham 

oportunidade de 
“comandar” o grupo. 

colegas consigam 
imitar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parte 
Fundament

al 

“Futebol 
Humano” 

Melhorar a 
capacidade de 

cumprimento de 
regras; 

Promover a 
capacidade de 
trabalhar em 

equipa; 
Promover o 
espírito de 

grupo. 

Deverão formar-se duas 
equipas com igual 

número de indivíduos, 
que irão jogar uma 

contra a outra com o 
ginásio dividido em 

duas partes iguais (2 
meios campos), sendo 
os seus elementos a 
“bola” com que se vai 

poder marcar golo. 
Cada equipa terá que 
defender a sua linha 
final e atacar a linha 

final contrária. 
O objetivo do jogo é 

ultrapassar a linha final 
do adversário (final do 
meio campo contrário) 

sem que nenhum 
elemento dessa equipa 
lhe toque ou apanhe, 
marcando-se assim 

ponto. 
Os jogadores podem 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Cumprir com as 
regras do jogo; 

Conseguir 
atravessar o meio 

campo do 
adversário sem 

que nenhum 
elemento da 

equipa adversária 
lhes toque; 
Defender o 

respetivo meio 
campo, impedindo 

os colegas da 
equipa adversária 
de chegar à linha 

final, impedindo-os 
assim de marcar 

golo/ponto; 
Vivenciar o jogo 

com um espirito de 
competição 

Instrução 
verbal; 

demonstração
; reforço 
verbal; 

reforço social; 
feedback 
verbal. 

Pinos (para 
dividir o 
campo). 

25 
Minutos 
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ser “apanhados” ou 
“tocados” no meio 
campo ofensivo 

(defensivo da outra 
equipa), e sempre que 
isso aconteça, ficam no 
mesmo local à espera 
que algum colega as 

“salve”, bastando para 
isso tocar-lhes para 

poderem voltar 
normalmente à ação do 

jogo. 
Sempre que é obtido 
golo ou ponto, o jogo 

recomeça com todos os 
jogadores nos 

respetivos meios 
campos. 

adequado 
(competição 
saudável). 

“Não à 
agressividad

e!” 

Promover 
competências 
alternativas à 
agressividade; 

Melhorar a 
capacidade de 

combinar/negoci
ar; 

Promover a 
capacidade de 
autocontrolo; 
Melhorar a 

capacidade de 
defender os 

seus direitos; 

Aleatoriamente, dois 
clientes, de cada vez, 
deverão voluntariar-se 

para fazer vários 
roleplays 

demonstrativos das 
competências 

“negociar/combinar”, 
“autocontrolo”, “ 

defender os seus 
direitos”, “responder à 
provocação/gozo” e 

“pedir 
permissão”(segundo 

Goldstein) 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Expressar 

verbalmente um 
sentimento ou uma 

crítica, de forma 
assertiva e sem ter 
receio das reações 

dos outros; 
Responder 

assertivamente a 
uma 

provocação/gozo 
ou a uma crítica; 

Instrução; 
Feedback 

verbal; 
Demonstraçã
o; Solicitação 

de 
verbalização; 
Condução da 

resposta. 

Cartões 
com 

competênci
as e 

respetivos 
passos. 

25 
Minutos 
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Melhorar a 
capacidade de 

responder a 
provocação/goz

o e à crítica; 
Melhorar a 

capacidade de 
pedir permissão 
assertivamente. 

Entretanto, os colegas 
observam as 

dramatizações e, em 
conjunto com a 

estagiária, dão o seu 
feedback e chamam a 

atenção para os pontos 
mais relevantes a 
considerar nesta 

competência. 
 

Identificar as 
reações 

representadas 
como agressivas, 

passivas ou 
assertivas; 

Reconhecer os 
elementos da 
comunicação 

verbal, não-verbal 
e para-verbal 

correspondentes a 
cada um dos tipos 

de reação; 
Identificar a 

resposta assertiva 
como a correta 

para um 
comportamento 

socialmente 
adequado; 
Identificar 
situações 

específicas onde 
as respostas 

assertivas devam 
ser desenvolvidas. 

Retorno à 
calma 

“Vamos 
Relaxar” 

Proporcionar 
uma relaxação 
neuromuscular 

geral 

Os clientes deverão 
estar de pé com as 

pernas afastadas. No 
primeiro exercício, cada 
cliente deverá colocar 
as mãos na cintura e 

realizar pequenas 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de:  
Realizar os 
exercícios e 

manifestar sinais 
de relaxamento 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; Ajuda física 

(se 
necessário); 

Reforço 

- 10 
Minutos 
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rotações da bacia, 
aumentando 

progressivamente o 
ritmo das rotações. 

Após algumas rotações, 
cada cliente deverá 

deixar cair os braços, 
deixando-os 
acompanhar 

passivamente o 
movimento. Em 

seguida, os clientes 
deverão realizar 

pequenos movimentos 
sugeridos pela técnica 

(extensão e 
hiperextensão dos 

braços, contração do 
tronco e hiperextensão 
da coluna). No segundo 
exercício, cada cliente 

deverá inclinar 
ligeiramente o tronco 
para a frente, levantar 

lateralmente os braços, 
com as mãos 

“caídas”/relaxadas. A 
pedido da técnica, cada 

cliente deverá deixar 
cair os braços, num 

movimento pendular. 
Por fim, os clientes 

devem fazer um 
alongamento 

muscular (através 
da postura 

corporal e da 
expressão facial). 

 

verbal. 
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semelhante ao 
movimento de 
espreguiçar. 

Entre cada exercício 
deve haver uma 

pequena tomada de 
consciência de cada 

uma das modificações 
obtidas. 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencializaç

ão corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes deverão 
estar dispostos pela 

sala, deitados no chão, 
de olhos fechados (se 

possível), para se 
concentrarem apenas 
na música (calma) e 

nas indicações dadas 
pelo técnico, de modo a 
conseguirem abstrair-se 

de pensamentos 
negativos. 

Deverão tomar 
consciência das 

diferentes partes do 
corpo, bem como do 
seu corpo como um 

todo. Para além disso, 
deverão também 

concentrar-se na sua 
respiração, colocando a 
mão sobre a barriga, de 

modo a melhor 
poderem percecionar a 

mesma. Para que 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

realizar o exercício 
e manifestar sinais 

de relaxamento 
muscular (através 

da postura 
corporal e da 

expressão facial); 
tomar consciência 
da sua respiração, 

bem como das 
várias partes do 

seu corpo e do seu 
corpo como um 

todo. 
 

Instrução 
verbal;  
Reforço 
verbal. 

Computado
r; Colunas. 

 
 

10 
Minutos 
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melhor se tome 
consciência da 

respiração podem 
também ser realizadas 

inspirações e 
expirações profundas. 

 
Nota: os clientes têm 

liberdade para 
mudarem de posição, 
dependendo da forma 
como se sentirem mais 

confortáveis. 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

Com os clientes 
sentados dispostos em 
círculo, deverá ser feita 

uma breve reflexão 
acerca da sessão e das 
atividades realizadas, 
bem como acerca da 

reação de cada cliente 
a cada uma das 

atividades. 
 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 
expressar 

verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que 
menos gostou; 

refletir acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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14ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 5 de Abril de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AG; AC; FP; GS; HV; JC; LC; LS; MM; PC; PA; RC; RJ; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão teve início com um breve momento de conversa inicial, em que a estagiária e 
os clientes se encontravam sentados no chão do ginásio, dispostos em círculo. Este foi o 
momento em que a estagiária fez uma breve introdução à sessão, dando a conhecer ao 
grupo as atividades que iriam ser realizadas ao longo da mesma. Foi também neste 
momento que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na sessão.  
Em seguida, realizou-se a atividade de ativação corporal, designada por “Shake-Shake”. 
Sendo que a atividade já tinha sido realizada em várias sessões, a estagiária teve apenas 
que fazer uma breve explicação daquilo em que consistia a atividade, para os clientes 
que não tinham estado presentes nas outras sessões, entenderem o objetivo da mesma. 
De forma geral, os clientes entenderam aquilo que lhes foi pedido. Contudo, no decorrer 
da atividade propriamente dita, alguns clientes manifestaram dificuldades em assumir o 
papel de “líder “ do grupo, e em pensar e sugerir novos movimentos para que o resto do 
grupo pudesse reproduzir. Assim sendo, teve que haver um especial apoio por parte da 
estagiária, que sugeriu aos restantes colegas do grupo que ajudassem os colegas com 
dificuldades, com vista a sustentar a atividade no espírito de grupo, e de entreajuda. 
Desta forma, e com a colaboração da estagiária e dos colegas, os clientes que 
apresentavam dificuldades foram capazes de realizar a atividade, assumindo o papel de 
“líder”, dentro das suas possibilidades. Assim, o balanço da atividade acabou por ser 
positivo, tendo sido uma atividade bastante ativa e animada, que serviu de preparação 
dos clientes para as restantes atividades da sessão, deixando-os mais motivados para as 
mesmas. 
A atividade seguinte foi o “Futebol Humano”. A estagiária optou por realizar esta 
atividade, uma vez que já tinha sido várias vezes solicitada a sua realização pelo cliente 
FP. Sendo que este apresentava um comportamento um pouco complicado de gerir, a 
técnica optou por ceder ao pedido, dando-lhe a responsabilidade de explicar aos colegas 
todas a regras do jogo. Desta forma, a estagiária começou por pedir ao cliente FP que 
explicasse aos colegas qual o objetivo da atividade, bem como todas as regras da 
mesma. O cliente ficou bastante entusiasmado com esta tarefa e explicou tudo aos 
colegas, com a ajuda da estagiária. Foi uma atividade muito ativa, tendo havido 
necessidade da estagiária alertar o grupo para que jogassem com mais calma, isto é, 
para que vivenciassem o espírito de competição com mais calma. Foi também necessário 
alertar os clientes para a necessidade de um maior ataque à equipa adversário, ao invés 
de tão grande defesa da sua área, uma vez que os clientes estavam muito ativos na 
defesa do seu meio campo, sendo poucos os clientes que arriscavam no ataque à equipa 
adversária. Após terem sido alertados pela estagiária, alguns clientes tentaram um maior 
ataque à equipa adversária, começando o jogo a ter uma melhor dinâmica que 
anteriormente. Esta foi então uma atividade muito importante, na medida que possibilitou 
aos clientes um trabalho ao nível da capacidade do cumprimento de regras, bem como 
ao nível da promoção do espírito de equipa e da vivência de um espírito de competição 
saudável.  
Em seguida, realizou-se a atividade “Não à agressividade”. A estagiária começou por 
explicar aquilo que se pretendia com a atividade em questão, salientando que era 
importante uma participação ativa por parte de todos os elementos do grupo, sendo que 
estes deveriam voluntariar-se para a realização dos roleplays. Em seguida, a estagiária 
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fez uma explicação pormenorizada daquilo que se pretendia com a atividade, de modo 
que todos os clientes conseguissem entender qual o objetivo da mesma. De modo a dar 
início à atividade propriamente dita, a estagiária pediu ao primeiro par que se 
voluntariasse, e em seguida referiiu qual seria a primeira competência a ser representada 
(competências alternativas à agressividade (segundo Goldstein)). Até certo ponto, a 
atividade decorreu como pretendido, mas a dada altura, a estagiária teve que intervir, 
tendo que passar a ser ela a formar os pares, uma vez que os clientes que se 
voluntariavam eram sempre os mesmos. A estagiária voltou então a chamar a atenção 
para a importância de uma participação ativa de todos. Outra grande dificuldade surgiu 
no momento dos colegas analisarem os vários componentes da comunicação, de modo a 
darem um feedback acerca da prestação dos colegas. Nesse momento, os clientes 
apresentaram dificuldades em apontar o que houve de errado em cada roleplay. Desta 
forma, houve necessidade de orientação por parte da estagiária, sendo que esta teve que 
dar algum apoio no que toca ao reconhecimento desses aspetos da comunicação. 
Apesar de todas as dificuldades sentidas ao longo da realização da atividade, esta foi 
importante na medida em que permitiu aos clientes entender quais os pontos mais 
relevantes a considerar a cada uma das competências trabalhadas, tanto ao nível da 
comunicação verbal como não-verbal, consciencializando assim algumas das suas 
dificuldades a este nível.  
Dado que as atividades realizada exigiram bastante fisicamente dos clientes, seguiu-se 
então o momento do retorno à calma, com as atividades “Vamos relaxar!”, e “Ouve a 
música e relaxa!”. Estas atividades foram do agrado da grande maioria dos clientes, 
tendo promovido, de um modo geral, sensações de bem-estar e descontração geral. 
Em jeito de conclusão, seguiu-se o momento do diálogo final, em que foi realizada uma 
breve reflexão acerca da sessão, e em que os clientes relembraram quais as atividades 
realizadas durante a sessão, expressando verbalmente quais as atividades preferidas, 
justificando a respetiva escolha. No geral, os clientes referiram ter gostado bastante de 
todas as atividades realizadas, apesar de em algumas terem apresentado mais 
dificuldades que noutras. Foi então bastante complicado chegarem a um consenso 
relativamente à atividades mais apreciadas, à exceção do futebol humano que foi 
apontado pela generalidade dos clientes como atividade a repetir. Após este breve 
momento de reflexão final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº15 
Data: 12 de Abril de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar 
a 

organização 
mental da 
sequência 

de 
atividades 
da sessão; 

 
Controlo de 
presenças 
na sessão. 

Com os clientes sentados 
no chão em círculo, a 

estagiária deverá informar 
os clientes da estrutura e 

conteúdo da sessão; 
É também neste momento 

que os clientes deverão 
assinar a folha de 

presenças. 

Os clientes deverão 
ter capacidade de: 

mostrar ter 
compreendido a 

estrutura e conteúdo 
da sessão, dando o 

seu feedback; 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimen
to 

“Segue o 
movimento” 

Ativação 
muscular; 

Preparação 
do aparelho 
cardiovascul
ar para as 
atividades. 

Em círculo, todos os 
clientes, um de cada vez, 

vão sugerindo um 
exercício para o 

aquecimento. Todos os 
colegas devem repetir 

esse mesmo movimento. 
Este exercício deve ser 

realizado ao som de 
música alegre. 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Pensar num 
movimento diferente 
do movimento dos 

colegas; 
Reproduzir o 

movimento sugerido 
pelos colegas. 

 

Instrução; 
Demonstraç

ão; 
Reforço 
Verbal. 

Computado
r; 

Colunas. 
 

10 
Minutos 
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Parte 
Fundament

al 

“Lança as 
bolas” 

Melhorar a 
capacidade 

de 
coordenaçã

o; 
Promover a 
capacidade 
concentraçã

o; 
Promover a 
capacidade 
de atenção. 

Em círculo, os clientes 
deverão passar a bola, 

não para o colega do lado, 
mas para o seguinte. 

Inicialmente, deverá fazer-
se a uma velocidade 

normal e apenas com uma 
bola a circular. Em 

seguida, faz-se o mesmo, 
aumentando a velocidade 

e com duas bolas a 
circular. 

 
 

(Nota: a atividade pode 
ser realizada ao som de 

música) 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Entender as regras 
do jogo; 

Estar atentos ao 
movimento da(s) 

bola(s), de modo a 
estarem prontos para 

a(s) receber; 
Perceber para que 

colega devem lançar 
a bola; 

Coordenar os 
movimentos 

relativamente à 
receção e ao 

lançamento da(s) 
bola(s); 

Adaptar-se à 
velocidade a que 
decorre o jogo; 

Estar concentrados 
na atividade. 

Instrução 
verbal; 

demonstraçã
o; reforço 

verbal; 
Feedback 

verbal. 
 

Bolas; 
Computado

r; 
Colunas. 

15 
Minutos 

“Não deixem 
cair a bola” 

Promover a 
capacidade 
de trabalhar 
em equipa; 
Melhorar a 
capacidade 
coordenaçã

o de 
movimentos; 
Melhorar a 
capacidade 

Dispostos em círculo, os 
clientes deverão 

movimentar o lençol ao 
som da música, fazendo 
com que a bola não caia 
no chão, sendo que vai 
haver uma pessoa no 
grupo que tem como 

objetivo fazer com que a 
bola caia no chão. 

 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 
Coordenar os 

movimentos entre 
todos; 

Trabalhar em equipa 
de modo a atingir o 

objetivo comum (não 
deixar cair a bola); 
Não deixar a bola 

cair no chão, através 

Instrução 
verbal; 

demonstraçã
o; reforço 

verbal; 
Feedback 

verbal; ajuda 
física (se 

necessário). 
 
 

Lençol; 
Bola. 

15 
Minutos 
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de controlo 
de 

movimentos 
adequados 

à do 
restante 

grupo, com 
vista a um 
objetivo 
comum. 

de movimentos 
coordenados em 

equipa. 
 

“O círculo da 
assertividad

e” 

Promover 
competência

s de 
assertividad

e; 
Promover 

competência
s 

alternativas 
à 

agressividad
e; 

Melhorar a 
capacidade 

de 
responder à 
provocação/
gozo, bem 

como à 
crítica; 

Promover a 
capacidade 

de 
expressar 

Com os clientes dispostos 
em círculo e sentados no 
chão do ginásio, solicita-
se que cada um pense 

numa provocação/gozo ou 
uma crítica que desejem 
comunicar e a escrevam 
numa folha de papel. Em 

seguida, os clientes 
deverão colocar as suas 
folhas num monte, para 

depois cada um tirar uma 
folha desse monte, 

aleatoriamente. 
Posteriormente, cada 
cliente, à vez, deverá 

exprimir verbalmente a 
provocação/gozo ou crítica 

que está na sua folha, a 
uma pessoa do círculo, 

que será por si escolhida 
previamente. A pessoa 

que recebeu esta 
provocação/gozo ou 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Expressar 
verbalmente um 

sentimento ou uma 
crítica, de forma 

assertiva e sem ter 
receio das reações 

dos outros; 
Responder 

assertivamente a 
uma 

provocação/gozo ou 
a uma crítica; 

Identificar as reações 
representadas como 
agressivas, passivas 

ou assertivas; 
Reconhecer os 
elementos da 

comunicação verbal, 
não-verbal e para-

verbal 
correspondentes a 

Instrução; 
Feedback 

verbal; 
Demonstraç

ão; 
Solicitação 

de 
verbalização
; Condução 
da resposta. 

Folhas de 
papel; 

Canetas. 

20 
Minutos 
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sentimentos 
negativos/de 
descontenta
mento sem 
ter receio 

das opiniões 
e reações 

dos outros; 
Promover o 
reconhecime

nto de 
respostas 
inibidas e 

agressivas 
nas 

componente
s verbais, 

não-verbais 
e para-
verbais; 

Promover o 
desenvolvim

ento de 
respostas 
assertivas 

em 
situações 

específicas. 

crítica, deverá tentar 
reagir/responder de 

acordo da forma que acha 
mais adequada. 

Os restantes colegas 
devem estar atentos, para 

depois dizerem se a 
resposta foi dada de forma 

assertiva e para se 
fazerem as correções 

necessárias. 
No final da atividade, cada 
cliente deverá verbalizar 

acerca daquilo que 
experimentou ao 
comunicar uma 

provocação/gozo ou 
crítica, e o que 

experimentou ao sentir-se 
provocado/gozado ou 

criticado, bem como a sua 
reação (assertiva, passiva 

ou agressiva). 
Nota: se alguém tiver 

grandes dificuldades em 
reagir, poder-se-á pedir a 
outro cliente que faça de 

“modelo” e, depois, 
solicitar-se-á ao cliente 

que tinha dificuldade para 
repetir a cena. 

cada um dos tipos de 
reação; 

Identificar a resposta 
assertiva como a 
correta para um 
comportamento 

socialmente 
adequado; 

Identificar situações 
específicas onde as 
respostas assertivas 

devam ser 
desenvolvidas 

Retorno à 
calma 

“Massagem 
com jornal” 

Melhorar a 
noção 

corporal; 

O grupo deverá dispor-se 
em círculo, de modo que 
cada elemento fique de 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar os exercícios 

Instrução 
verbal; 

demonstraçã

Jornal; 
Computado

r; 

15 
Minutos 
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Promover 
um estado 

de 
relaxação; 

Promover o 
retorno á 
calma. 

costas para o outro. 
Deverá estar próximos o 

suficiente para 
conseguirem chegar com 

as mãos às costas do 
colega da frente. Cada 

cliente recebe uma folha 
de jornal com a qual 

deverá fazer uma bola. Ao 
som de uma música 
calma, cada um vai 

massajar as costas do 
colega com essa bola, 
através de movimentos 

suaves. 

e manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através da 
postura corporal e da 

expressão facial). 

o; 
Reforço 
verbal; 

Feedback 
verbal. 

Colunas. 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
conscienciali

zação 
corporal; 
Fomentar 

uma 
relaxação 

neuromuscul
ar. 

Os clientes deverão estar 
dispostos pela sala, 
deitados no chão (de 

preferência em decúbito 
dorsal), de olhos fechados 

(se possível), para se 
concentrarem apenas na 

música (calma) e nas 
indicações dadas pelo 

técnico, de modo a 
conseguirem abstrair-se 

de pensamentos 
negativos. 

Deverão tomar 
consciência das diferentes 

partes do corpo, bem 
como do seu corpo como 
um todo. Para além disso, 

deverão também 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar o exercício e 
manifestar sinais de 

relaxamento 
muscular (através da 
postura corporal e da 

expressão facial); 
Tomar consciência 
da sua respiração, 

bem como das várias 
partes do seu corpo e 

do seu corpo como 
um todo. 

 

Instrução 
verbal; 
reforço 
verbal. 

Computado
r; Colunas. 

 
 

10 
Minutos 
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concentrar-se na sua 
respiração, colocando a 
mão sobre a barriga, de 
modo a melhor poderem 
percecionar a mesma. 

Para que melhor se tome 
consciência da respiração 

podem também ser 
realizadas inspirações e 
expirações profundas. 

 
Nota: os clientes têm 

liberdade para mudarem 
de posição, dependendo 

da forma como se 
sentirem mais 
confortáveis. 

Momento 
Final 

 

Conversa 
Final 

Desenvolver 
a 

capacidade 
de 

memorizaçã
o e de 

sequenciaçã
o das 

atividades 
realizadas 
na sessão; 
promover a 
expressão 

verbal 
acerca da 
vivência 
pessoal 

Com os clientes sentados 
dispostos em círculo, 

deverá ser feita uma breve 
reflexão acerca da sessão 

e das atividades 
realizadas, bem como 

acerca da reação de cada 
cliente a cada uma das 

atividades. 
 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 
relembrar pelo 
menos três das 

atividades realizadas 
ao longo da sessão; 

expressar 
verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que menos 
gostou; refletir acerca 

dos sentimentos 
vivenciados ao longo 

das atividades 
realizadas. 

 

Condução 
da resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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relativament
e às 

atividades 
realizadas. 
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15ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 12 de Abril de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AC; FP; GS; JC; LC; LS; NR; PA; RJ; FC; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
 
A sessão deste dia, tal como as restantes, teve início com um breve momento de diálogo 
inicial, em que a estagiária e os clientes se encontravam sentados no chão do ginásio, 
dispostos em círculo. Este foi um momento que serviu para a estagiária fazer uma breve 
introdução à sessão, dando a conhecer ao grupo as atividades que iriam ser realizadas 
ao longo da mesma. Foi também neste momento que os clientes assinaram a folha de 
controlo de presenças na sessão.  
Depois desta breve parte introdutória, seguiu-se o momento do aquecimento, com a 
atividade “Segue o movimento”. A estagiária começou por fazer uma breve explicação 
daquilo que se pretendia, de modo a relembrar os clientes, uma vez que esta atividade já 
tinha sido realizada algumas vezes. Os clientes entenderam aquilo que se pretendia e 
logo se iniciou a atividade propriamente dita. A cliente GS apresentou alguma dificuldade 
em pensar e apresentar um movimento distinto do dos colegas, tendo sido solicitado aos 
restantes colegas que dessem uma ajuda à colega, ajudando-a a “inventar” um novo 
movimento. Ao longo da atividade, verificou-se também alguma falta de energia por parte 
de alguns clientes, tendo havido necessidade de um maior incentivo por parte da 
estagiária, de modo que estes passassem a realizar os exercícios com mais energia. 
Esta atividade serviu de preparação dos clientes para as restantes atividades da sessão, 
deixando-os mais motivados para as mesmas. 
Terminado o exercício do aquecimento, seguiu-se para a atividade “Lança as bolas”. A 
estagiária fez uma explicação daquilo que seria pretendido com a atividade, no entanto, 
para que houvesse uma compreensão por parte dos clientes, a estagiária exemplificou 
aquilo que se pretendia. Seguiu-se então para a realização da atividade propriamente 
dita, ao som de música animada. Os clientes no geral pareceram compreender o que se 
pretendia, sendo que a primeira parte do exercício decorreu como previsto. Quando o 
grau de dificuldade aumentou, as dificuldades começaram a surgir, tendo sido necessário 
parar o jogo algumas vezes, para que os clientes entendessem a lógica daquilo que se 
pretendia. Apesar de bastante simples, esta atividade foi importante, na medida em que 
permitiu promover a capacidade de atenção e concentração dos clientes, bem como a 
coordenação ao nível dos movimentos. 
Em seguida, e com os clientes na mesma posição da atividade anterior, seguiu-se a 
atividade “Não deixem cair a bola”. A estagiária começou por explicar aquilo que se 
pretendia, e escolheu qual o cliente que tinha como objetivo deixar a bola cair, sendo que 
esta pessoa deveria ir trocando, não sendo sempre a mesma a ter esta função. Esta 
atividade decorreu como previsto, não tendo surgido dificuldades significativa, sendo que 
todos compreenderam aquilo que se pretendia. Foi uma atividade relevante, na medida 
em que serviu para trabalhar competências de trabalho em equipa, e competências de 
coordenação de movimento. 
A atividade realizada em seguida foi “O círculo da assertividade”. Nesta atividade, a 
estagiária começou por explicar pormenorizadamente aquilo que se pretendia. A 
atividade, de um modo geral, pareceu decorrer como previsto, apesar de em alguns 
casos os clientes terem representados respostas passivas e agressivas, ao contrário 
daquilo que se pretendia (respostas assertivas). No momento da reflexão, os clientes 
pareceram identificar corretamente o tipo de resposta representado, apontando o que foi 
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feito de errado nas respostas passivas e agressivas. Apesar de tudo, alguns clientes, 
como é o caso da cliente GS, PA e RJ, estiveram na atividade de forma mais passiva, 
tendo havido necessidade de intervenção por parte da técnica, de modo a incentivá-los a 
uma participação mais ativa na mesma. Esta atividade teve uma grande importância, na 
medida em que permitiu aos clientes entender a diferença entre respostas assertivas, 
agressivas e passivas, assim como permitiu trabalhar a capacidade de dar respostas 
assertivas em situações específicas. Permitiu acima de tudo trabalhar as competências 
alternativas à agressividade (segundo Goldstein). 
Seguiu-se o momento de retorno à calma, com a atividade “Massagem com jornal”, e 
seguidamente a atividade “Ouve a música e relaxa!”. Estas atividades foram do agrado 
da grande maioria dos clientes, tendo promovido, de modo geral, sensações de bem-
estar e descontração geral. 
Para concluir, seguiu-se o momento da conversa final, em que foi feita uma breve 
reflexão acerca da sessão, em que os clientes recordaram quais as atividades realizadas 
durante a mesma, expressando verbalmente quais as atividades preferidas, justificando 
as respetivas escolhas. De um modo geral, os clientes referiram ter gostado bastante de 
todas as atividades realizadas, apesar de em algumas atividades terem apresentado 
mais dificuldade que noutras. Foi assim bastante complicado chegarem a um acordo 
relativamente às atividades mais apreciadas. Após este breve momento de reflexão final, 
deu-se por concluída a sessão. 
  
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº16 
Data: 19 de Abril de 2013 
Local: Docas de Santo Amaro 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
Esta sessão foi diferente, uma vez que estavam poucos clientes presentes (os restantes tinham ido ajudar uma colega nas mudanças 
por isso não puderam participar nas atividades). De acordo com a opinião dos clientes, optou-se por este tipo de atividade para variar um 
pouco, e para promover a prática de exercício ao ar livre. 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão 

em círculo, a 
estagiária deverá 

informar os 
clientes da 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão; 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

10 
Minutos 

Parte 
fundamental 

Caminhada Promover a prática 
de exercício ao ar 
livre; promover o 

convívio entre 
colegas. 

Deverá ser feita 
uma caminhada 
do FSO Lisboa 
até à zona das 

Docas. 

- - - 30 
Minutos 

Jogos 
diversos 

Promover o 
trabalho em 

Deverão ser 
realizados 

Os clientes 
deverão ser 

Instrução 
verbal; 

Bola. 40 
Minutos 
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equipa; 
Promover a prática 
de exercício físico 

ao ar livre; 
Promover o 

convívio entre 
colegas. 

diversos jogos 
em equipa (ex. 
volley, futebol, 

mata, etc.) ao ar 
livre, na zona das 

Docas. 

capazes de: 
Conviver com os 

colegas; 
Encarar o espirito 

de equipa ao longo 
dos jogos 
realizados; 

Vivenciar um 
espirito de 
competição 
adequado 

(competição 
saudável) 

Demonstração; 
Reforço verbal. 

Momento final 

Conversa 
Final (com 
retorno à 
calma) 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover 
a expressão verbal 
acerca da vivência 

pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 
(Nota: Esta 

atividade servirá 
como um pequeno 

momento de 
retorno à calma) 

Com os clientes 
sentados 

dispostos em 
círculo, deverá 
ser feita uma 

breve reflexão 
acerca da sessão 
e das atividades 
realizadas, bem 
como acerca da 
reação de cada 
cliente a cada 

uma das 
atividades. 

 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 
expressar 

verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que 
menos gostou; 

refletir acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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16ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 19 de Abril de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Doca de Santo Amaro. 
Intervenientes:  

 AB; FP; JC; LC; LS; MM; MG; NR;  
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Uma vez que estava combinado com grande parte dos clientes, irem ajudar uma colega 
(RC) nas mudanças, e que iriam estar presentes poucos clientes neste dia, a sessão foi 
planeada de forma diferente das restantes sessões. A estagiária optou por uma sessão 
diferente do habitual, e aproveitou-se o bom tempo, para fazer uma sessão no exterior. 
A sessão teve início mais uma vez com um breve momento de diálogo inicial, em que foi 
explicado aos clientes aquilo que iria ser feito na sessão. A ideia de uma sessão 
diferentes foi do agrado de todos os clientes, à exceção da cliente MG, que não gostou 
muito da ideia de fazer uma caminhada até à zona das Docas. Esta conversa foi tida com 
os clientes no FSO Lisboa. 
Terminada a conversa, iniciámos a caminhada até à zona das Docas (Alcântara). Esta 
caminhada foi realizada sem pressas, servindo também como momento de convívio e 
descontração entre os clientes e a estagiária. Chegados à zona das Docas, foi realizado 
um breve exercício de aquecimento, para preparar os clientes para as atividades 
seguintes. Em seguida, foram realizados diversos jogos de equipa, escolhido pelos 
clientes, nomeadamente vólei, futebol e o “mata”. Este foi um momento de grande 
descontração e animação entre os clientes e a estagiária, tendo sido então uma sessão 
menos formal do que as restantes. Terminados os jogos, seguiu-se um breve momento 
de conversa final, com os clientes e a estagiária dispostos em círculo, sentados na relva. 
Neste momento, tal como nas restantes sessões, foi feita uma reflexão acerca das 
atividades realizadas na sessão, em que os clientes disseram aquilo que acharam da 
sessão, verbalizando a forma como esta os fez sentir. Terminada a conversa, a sessão 
foi dada como terminada.  
Terminada a sessão, o grupo, em conjunto com a estagiária, decidiu regressar de 
autocarro, uma vez que as atividades realizadas tinham sido bastante cansativas. Assim 
sendo, cada um seguiu o seu destino no respetivo autocarro. A estagiária regressou ao 
FSO Lisboa apenas com a cliente JC. 
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Planeamento nº17 
Data: 26 de Abril de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome 
da 

atividad
e 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégia
s 

Material Duração 

Momento 
Inicial 

Convers
a inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão em 
círculo, a estagiária 
deverá informar os 

clientes da estrutura e 
conteúdo da sessão; 

É também neste 
momento que os clientes 
deverão assinar a folha 

de presenças. 

Os clientes deverão ter 
capacidade de: 

mostrar ter 
compreendido a 

estrutura e conteúdo 
da sessão, dando o 

seu feedback; 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

5 
Minutos 

Aquecimen
to 

“Prepara
-te para 
começar

” 

Promover a 
ativação geral; 
Promover as 

competências de 
comunicação não-

verbal; 
Promover a 

verbalização das 
sensações tidas 

durante o 
exercício; 

Promover a 
cooperação, a 

A estagiária deverá 
solicitar aos clientes que, 

ao som da música, 
andem pelo ginásio nas 

várias direções, devagar, 
depressa, em pontas dos 

pés, com os joelhos 
fletidos, com os joelhos 

no chão, a saltitar com os 
pés juntos, como se 

andasse na lua, na lama, 
na areia quente, no gelo, 

com muito calor, com 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Participar na atividade 
de forma ativa e em 

grupo; 
Movimentar-se pelo 
ginásio de diferentes 
formas, segundo a 

instrução dada; 
Dar exemplos de 

movimentos a realizar 
ou outras formas de 

andar; Evoluir no solo 

Instrução 
verbal; 

Demonstra
ção; 

Reforço 
Verbal; 
Reforço 
Social; 

Ajuda física 
(se 

necessário)
. 

Computado
r; 

Colunas. 
 

20 
Minutos 
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interajuda e a 
criação de um 

clima positivo no 
grupo; 

Melhorar o 
equilíbrio 

dinâmico, a noção 
do corpo, a 

coordenação de 
movimentos e a 

estruturação 
rítmica. 

muito frio, com muito 
vento, demonstrando 
felicidade, tristeza, 

cansaço, preocupação, 
descontração, entre 

outras (aproximadamente 
10 segundos cada). 

No final comenta-se o 
exercício solicitando aos 
utentes que descrevam 

quais as diferenças 
sentidas ao nível do seu 

corpo à medida que 
seguiam as instruções. 

de diferentes formas 
mantendo o equilíbrio; 

Coordenar 
movimentos e evitar 

obstáculos; 
Verbalizar as 

sensações tidas 
durante o exercício. 

 
 
 
 
 

Parte 
Fundament

al 

“Futebol 
Humano

” 

Melhorar a 
capacidade de 

cumprimento de 
regras; 

Promover a 
capacidade de 
trabalhar em 

equipa; 
Promover o 

espírito de grupo. 

Deverão formar-se duas 
equipas com igual 

número de indivíduos, 
que irão jogar uma contra 

a outra com o ginásio 
dividido em duas partes 
iguais (2 meios campos), 
sendo os seus elementos 
a “bola” com que se vai 

poder marcar golo. 
Cada equipa terá que 

defender a sua linha final 
e atacar a linha final 

contrária. 
O objetivo do jogo é 

ultrapassar a linha final 
do adversário (final do 
meio campo contrário) 

sem que nenhum 
elemento dessa equipa 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Cumprir com as regras 
do jogo; 

Conseguir atravessar 
o meio campo do 

adversário sem que 
nenhum elemento da 

equipa adversária lhes 
toque; 

Defender o respetivo 
meio campo, 

impedindo os colegas 
da equipa adversária 

de chegar à linha final, 
impedindo-os assim de 

marcar golo/ponto; 
Vivenciar o jogo com 

um espirito de 
competição adequado 

Instrução 
verbal; 

demonstra
ção; 

reforço 
verbal; 
reforço 
social; 

feedback 
verbal. 

Pinos (para 
dividir o 
campo). 

25 
Minutos 
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lhe toque ou apanhe, 
marcando-se assim 

ponto. 
Os jogadores podem ser 

“apanhados” ou 
“tocados” no meio campo 

ofensivo (defensivo da 
outra equipa), e sempre 
que isso aconteça, ficam 
no mesmo local à espera 

que algum colega as 
“salve”, bastando para 

isso tocar-lhes para 
poderem voltar 

normalmente à ação do 
jogo. 

Sempre que é obtido 
golo ou ponto, o jogo 

recomeça com todos os 
jogadores nos respetivos 

meios campos. 

(competição 
saudável). 

“Sem 
Stress” 

Promover as 
competências 

para lidar com o 
stress; 

Melhorar a 
capacidade de 
fazer queixa de 
forma assertiva; 

Melhorar a 
capacidade de 

lidar com a 
vergonha de 

forma assertiva; 

Grupos de 2/3 clientes 
deverão voluntariar-se 
para dramatizar uma 
situação relativa às 
competências “fazer 
queixa”, “lidar com a 

vergonha”, “lidar com a 
rejeição”, “responder à 
persuasão”, “lidar com 
uma acusação” e “lidar 

com a pressão do grupo”, 
através de roleplay. No 
final de cada roleplay, o 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Reconhecer uma 
situação de pressão e 
persuasão de grupo; 
Identificar o tipo de 
comportamentos 

possíveis de se ter em 
situações semelhantes 
às representadas na 

sessão; 
Reconhecer qual a 

estratégia de 

Instrução 
verbal; 

Demonstra
ção; 

Feedback 
verbal. 

Cartões 
com as 

competênci
as. 

20 
Minutos 



135 
 

Melhorar a 
capacidade de 

lidar com a 
rejeição de forma 

assertiva; 
Melhorar a 

capacidade de 
responder à 

persuasão de 
forma assertiva; 

Promover a 
capacidade de 
lidar com uma 
acusação de 

forma assertiva; 
Promover a 

capacidade de 
lidar com a 

pressão do grupo 
de forma 
assertiva; 

 
 

grupo deve discutir, com 
a mediação da 
estagiária, os 

comportamentos 
adotados pelos vários 
intervenientes. Depois, 

deverão ainda ser 
sistematizadas as etapas 
previstas por Goldstein 
(1980) para executar 
esta competência, e, 

deverá também 
questionar-se os clientes 
sobre quais as categorias 

de comportamento em 
que se enquadram as 
representações dos 

intervenientes nos vários 
roleplays. 

comportamento mais 
adequada às situações 

representadas. 
 
 
 
 

Retorno à 
calma 

“Vamos 
Relaxar” 

Proporcionar uma 
relaxação 

neuromuscular 
geral 

Os clientes deverão estar 
de pé com as pernas 

afastadas. No primeiro 
exercício, cada cliente 

deverá colocar as mãos 
na cintura e realizar 

pequenas rotações da 
bacia, aumentando 

progressivamente o ritmo 
das rotações. Após 

algumas rotações, cada 

Os clientes deverão 
ser capazes de:  

Realizar os exercícios 
e manifestar sinais de 
relaxamento muscular 

(através da postura 
corporal e da 

expressão facial). 
 

Instrução 
verbal; 

Demonstra
ção; Ajuda 
física (se 

necessário)
; 

Reforço 
verbal. 

 

- 10 
Minutos 
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cliente deverá deixar cair 
os braços, deixando-os 

acompanhar 
passivamente o 

movimento. Em seguida, 
os clientes deverão 
realizar pequenos 

movimentos sugeridos 
pela técnica (extensão e 

hiperextensão dos 
braços, contração do 

tronco e hiperextensão 
da coluna). No segundo 
exercício, cada cliente 

deverá inclinar 
ligeiramente o tronco 
para a frente, levantar 

lateralmente os braços, 
com as mãos 

“caídas”/relaxadas. A 
pedido da técnica, cada 
cliente deverá deixar cair 

os braços, num 
movimento pendular. Por 

fim, os clientes devem 
fazer um alongamento 

semelhante ao 
movimento de 
espreguiçar. 

Entre cada exercício 
deve haver uma pequena 
tomada de consciência 

de cada uma das 
modificações obtidas. 
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“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencializaçã

o corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes deverão estar 
dispostos pela sala, 

deitados no chão 
(preferencialmente em 

decúbito dorsal), de 
olhos fechados (se 
possível), para se 

concentrarem apenas na 
música (calma) e nas 
indicações dadas pelo 

técnico, de modo a 
conseguirem abstrair-se 

de pensamentos 
negativos. 

Deverão tomar 
consciência das 

diferentes partes do 
corpo, bem como do seu 

corpo como um todo. 
Para além disso, deverão 
também concentrar-se na 

sua respiração, 
colocando a mão sobre a 

barriga, de modo a 
melhor poderem 

percecionar a mesma. 
Para que melhor se tome 

consciência da 
respiração podem 

também ser realizadas 
inspirações e expirações 

profundas. 
 

Nota: os clientes têm 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar o exercício e 
manifestar sinais de 

relaxamento muscular 
(através da postura 

corporal e da 
expressão facial); 

tomar consciência da 
sua respiração, bem 

como das várias 
partes do seu corpo e 
do seu corpo como um 

todo. 
 

Instrução 
verbal;  
Reforço 
verbal. 

Computado
r; Colunas. 

 
 

10 
Minutos 
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liberdade para mudarem 
de posição, dependendo 

da forma como se 
sentirem mais 
confortáveis. 

Momento 
Final 

Convers
a Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover 
a expressão 

verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

Com os clientes 
sentados dispostos em 
círculo, deverá ser feita 

uma breve reflexão 
acerca da sessão e das 
atividades realizadas, 
bem como acerca da 

reação de cada cliente a 
cada uma das atividades. 

 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

relembrar pelo menos 
três das atividades 

realizadas ao longo da 
sessão; expressar 
verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que menos 
gostou; refletir acerca 

dos sentimentos 
vivenciados ao longo 

das atividades 
realizadas. 

 

Condução 
da 

resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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17ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 26 de Abril de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; FV; FP; GS; LC; LS; MM; MG; NR; PC; PA; RJ; FC; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão teve início com um breve momento de diálogo inicial, em que a estagiária e os 
clientes se encontravam sentados no chão do ginásio, dispostos em círculo. Este 
momento serviu para a estagiária fazer uma breve introdução à sessão, dando a 
conhecer ao grupo as atividades que iriam fazer parte da mesma. Foi também neste 
momento que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na sessão.  
Terminada a conversa inicial, seguiu-se a atividade de ativação corporal, designada por 
“Prepara-te para começar”, de modo a proporcionar uma maior disponibilidade corporal 
dos clientes para as atividades seguintes. Nesta atividade, alguns clientes tiveram 
dificuldades em adaptar o seu tipo de locomoção ao modo sugerido pela estagiária, 
apesar de esta exemplificar todos os tipos de locomoção, servindo de exemplo para os 
clientes. No que diz respeito à manifestação das emoções mencionadas pela estagiária 
ao longo da atividade, surgiram dificuldades mais significativas, nomeadamente ao nível 
da expressão e emoções positivas, em que as dificuldades eram maiores, como foi o 
caso do clientes PA e RJ. Esta atividade teve especial importância na medida em que 
serviu de preparação para as restantes atividades a realizar, e essencialmente porque 
mostrou aos clientes a importância da competência de expressar sentimentos aos outros 
através de linguagem não-verbal, ou seja, mostrou a importância do modo como 
transmitimos aos outros as nossas emoções através dos gestos que realizamos. 
Com o aquecimento concluído, seguiu-se a atividade “Futebol Humano”. Uma vez que já 
tinha sido realizada noutra sessão, foi apenas necessário realizar uma breve explicação 
daquilo que se pretende, bem como das regras do jogo, de modo que os clientes que não 
tinham estado presentes pudessem entender a atividade. O cliente FP ficou mais uma 
vez encarregue de explicar as regras do jogo aos colegas, de modo a atribuir-lhe assim 
uma responsabilidade extra. Desta vez, a estagiária avisou previamente que os clientes 
deveriam ter uma postura mais de ataque e não tanto de defesa, como na outra sessão 
em que tinha sido realizada. Esta foi, mais uma vez, uma atividade muito ativa, tendo 
havido novamente a necessidade da estagiária moderar o ritmo do jogo, alertando os 
clientes para jogarem com mais calma. Desta vez, os clientes arriscaram mais no ataque, 
demonstrando ter dado atenção ao conselho dado pela estagiária. Esta foi uma atividade 
com especial importância, na medida em que possibilitou aos clientes um treino ao nível 
da capacidade de cumprimento de regras, assim como ao nível da promoção do espírito 
de equipa e da vivência de um espírito de competição saudável. 
Seguidamente, realizou-se a atividade “Sem stress”, em que se pretendia treinar 
competências para lidar com o stress. As competências trabalhadas a este nível dizem 
respeito às competências para lidar com o stress segundo Goldstein (Checklist de 
aprendizagem estrutura de competências sociais). A estagiária começou por explicar em 
que consistia a atividade, esclarecendo quais eram os objetivos da mesma. Tendo em 
conta que a maioria dos clientes não se mostrou especialmente motivado para a 
realização da atividade, a estagiária optou por definir os grupos, ao invés de esperar que 
os clientes se voluntariassem para a realização dos roleplays, de modo a dar 
oportunidade a todos os clientes de participar ativamente nos momentos de roleplay. 
Dado início aos roleplays, surgiram algumas dificuldades, na medida em que alguns 
clientes não adotaram as posturas mais adequadas. Desta forma, foram necessárias 
algumas intervenções por parte da estagiária, de modo a orientar as representações 
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realizadas. No momento de reflexão, foi também necessária uma orientação da conversa 
por parte da estagiária, de modo que os clientes conseguissem discutir aquilo que 
realmente importava em cada uma das representações feitas, e conseguissem incidir 
sobre o objetivo de sistematização dos passos a realizar nas várias competências 
realizadas (recomendados por Goldstein, 1980). Apesar das dificuldades sentidas ao 
longo do decorrer da atividade, esta teve especial importância, na medida em que 
permitiu aos clientes reconhecer qual a estratégia de comportamento mais adequada às 
situações representadas, assim como identificar o tipo de comportamentos possíveis de 
se ter em situações semelhantes às representadas na sessão. 
Terminada esta atividade, seguiu-se o momento do retorno à calma, com as atividades 
“Vamos relaxar” e “Ouve a música e relaxa!”. Este momento, de forma geral, agradou os 
clientes, proporcionando-lhes um sentimento de bem-estar e descontração geral.  
Para terminar, seguiu-se o momento do diálogo final, em que foi feita uma breve reflexão 
acerca da sessão, em que os clientes relembraram quais as atividades realizadas 
durante a mesma, expressando verbalmente quais as atividades preferidas, justificando 
as suas escolhas. De um modo geral, os clientes referiram ter gostado bastante de todas 
as atividades realizadas, apesar de em algumas atividades terem apresentado mais 
dificuldade que noutras. Desta forma as atividades que apontaram como tendo gostado 
mais foram o “Futebol Humano”, o “Vamos Relaxar” e o “Ouve a música e relaxa!”. A 
atividade menos apreciada foi a “Sem stress”, na medida em que os clientes neste dia 
não estavam especialmente disponíveis para atividades mais complexas a nível 
cognitivo. Após este breve momento de reflexão final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes, assim como a 
dificuldade em gerir o comportamento desestabilizador do cliente FP, sendo que este 
apresenta diversos comportamentos de provocação, assim como comportamentos de 
maior infantilidade. 
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Planeamento nº18 
Data: 03 de Maio de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome 
da 

atividad
e 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Convers
a inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes sentados no 
chão em círculo, a estagiária 
deverá informar os clientes 
da estrutura e conteúdo da 

sessão; 
É também neste momento 

que os clientes deverão 
assinar a folha de presenças. 

Os clientes deverão ter 
capacidade de: 

mostrar ter 
compreendido a 

estrutura e conteúdo 
da sessão, dando o 

seu feedback; 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo 

de 
presenç

as. 

10 
Minutos 

Parte 
fundamen

tal 

“Sê 
Assertiv

o” 

Promover as 
competências 

de 
assertividade; 

Promover a 
capacidade de 

distinguir 
comportament
os agressivos, 

passivos e 
assertivos; 
Promover o 

desenvolvimen

Divididos em grupos de 2/3 
pessoas, os clientes terão 

cartões com várias 
situações. Cada cartão tem 

uma situação, cada uma com 
três hipóteses de escolha de 

resposta, havendo uma 
resposta assertiva, uma 

agressiva e uma passiva. À 
sua vez, cada grupo deverá 

representar os 3 tipos de 
respostas através de 

técnicas de roleplay. O resto 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Representar o seu 
papel dentro de cada 
uma das situações 

representadas; 
Identificar cada uma 

das reações 
representadas como 
agressivas, passivas 

ou assertivas; 
Reconhecer os 
elementos da 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Feddback 
verbal; 

Solicitação de 
verbalização; 
Condução da 

resposta. 

Cartões 
com as 
situaçõe

s e 
respetiva

s 
resposta

s. 

60 
Minutos 
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to de respostas 
assertivas em 

diversas 
situações do 
quotidiano; 
Fomentar o 

reconheciment
o de respostas 

inibidas e 
inibidas nas 

componentes 
verbais, não-

verbais e para-
verbais. 

do grupo deverá dizer qual o 
tipo de resposta que esteve 

presente em cada uma 
delas, e em seguida dizer 

qual a mais adequada 
(assertiva). 

No final, deverá fazer-se 
uma discussão acerca das 
diferenças entre os vários 

tipos de resposta, 
enfatizando a importância da 

adoção de uma resposta 
assertiva dentro de um 

comportamento socialmente 
adequado. 

(As situações contidas nos 
cartões são as que 

constituem o Teste de 
Assertividade (Cadogan, 

1990)) 

comunicação verbal, 
não-verbal e para-

verbal 
correspondentes a 

cada um dos tipos de 
reação; 

Identificar a resposta 
assertiva como a 

correta para que se 
verifique um 

comportamento 
socialmente 
adequado; 

Identificar situações 
específicas em que as 
respostas assertivas 

devam ser 
desenvolvidas. 

Retorno à 
calma 

 

“Ouve a 
música e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencializa
ção corporal; 

Fomentar uma 
relaxação 

neuromuscular. 

Os clientes deverão deitar-se 
no solo do ginásio, de 

preferência em decúbito 
dorsal, com os membros 

distendidos, a cabeça 
repousada no chão e os 

olhos fechados, de forma a 
escutarem a voz da técnica e 
uma música de fundo calma, 
que lhes permitirá atingir um 
estado geral de relaxação 

neuromuscular. 
Ao mesmo tempo que ouvem 
a música os clientes devem 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar o exercício e 
manifestar sinais de 

relaxamento muscular 
(através da postura 

corporal e da 
expressão facial); 

tomar consciência da 
sua respiração, bem 

como das várias 
partes do seu corpo e 
do seu corpo como um 

todo. 

Instrução 
verbal; 
Reforço 
verbal. 

Computado
r; Colunas. 

 
 

15 
Minutos 
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massajar várias partes do 
seu corpo (cabeça, pescoço, 
braços, barriga, coxas, etc.). 

Para que melhor se tome 
consciência da respiração 

podem também ser 
realizadas inspirações e 
expirações profundas. 

 
Nota: os clientes têm 

liberdade para mudarem de 
posição, dependendo da 
forma como se sentirem 

mais confortáveis. 

 

Momento 
Final 

Convers
a Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

Com os clientes sentados 
dispostos em círculo, deverá 
ser feita uma breve reflexão 

acerca da sessão e das 
atividades realizadas, bem 
como acerca da reação de 

cada cliente a cada uma das 
atividades. 

 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

relembrar pelo menos 
três das atividades 

realizadas ao longo da 
sessão; expressar 
verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que menos 
gostou; refletir acerca 

dos sentimentos 
vivenciados ao longo 

das atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 15 
Minutos 
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18ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 3 de Maio de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AG; FC; GS; HD; JC; LC; LS; MM; MG; NR; PC; PA; RJ; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão teve início com um breve momento de diálogo inicial, em que a estagiária e os 
clientes se encontravam sentados no chão do ginásio, dispostos em círculo. Este foi um 
momento que serviu para a estagiária fazer uma breve introdução à sessão, dando a 
conhecer ao grupo as atividades que iriam ser realizadas ao longo da mesma. Foi 
também neste momento, que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças da 
sessão.  
Nesta sessão a estagiária optou por trabalhar apenas competências sociais de 
assertividade, através de roleplay, optando por não realizar atividades com mais 
movimento, uma vez que estavam a decorrer os treinos para o Torneio de Futebol da 
ARIA, e por isso os clientes já tinham estado a jogar futebol da parte da manhã 
(aquecimento incluído). 
Assim sendo, após a conversa inicial, seguiu-se a atividade “Sê Assertivo!”. A estagiária 
começou por fazer uma explicação daquilo que se pretendia com a atividade. Em seguida 
pediu que os clientes se dividissem em grupos de 3 clientes, para depois se dar início à 
atividade propriamente dita. Os cartões com as diversas situações (retiradas do Teste de 
Assertividade) foram distribuídos pelos vários grupos, para que depois pudessem ser 
representadas através de roleplay. Foi dado algum tempo aos grupos, antes de 
começarem a ser realizadas as representações. Os grupos pareceram entender aquilo 
que lhes foi pedido, tendo sido capazes de representar os 3 tipos de respostas para às 
várias situações, apesar de por vezes terem representado reações bastante exageradas, 
principalmente no que se referia às respostas agressivas. Após cada grupo representar 
os 3 tipos de resposta, foi desenvolvido um momento de reflexão e debate acerca dos 
conteúdos inerentes a cada roleplay. Nesta discussão, os clientes não apresentaram 
dificuldades na identificação e caraterização de cada um dos tipos de resposta/reação, 
estabelecendo as devidas diferenças em cada uma delas, assim como a importância da 
adoção de uma resposta assertiva dentro de um comportamento socialmente adequado. 
Foram também abordados os diferentes aspetos da comunicação verbal e não-verbal 
correspondentes a cada um dos tipos de reação. No final de todos os grupos terem 
representado as várias situações, a pedido da estagiária, os clientes deram o seu 
feedback acerca desta competência no que toca à sua vida quotidiana, ao mesmo tempo 
que tinham oportunidade de fazer a partilha de experiências, vividas na primeira pessoa, 
relacionadas com o tema que estava a ser trabalhado. Assim sendo, esta atividade foi 
bastante importante para os clientes, na medida em que deram aos clientes 
oportunidades de identificar a resposta assertiva como a correta, para que se verifique 
um comportamento socialmente adequado, bem como identificar situações específicas 
em que as respostas assertivas devam ser desenvolvidas. 
Terminada esta atividade, seguiu-se para um breve momento de retorno à calma, com a 
atividade “Ouve a música e relaxa!”. Como já tinha sido realizada inúmeras vezes, não foi 
necessária uma explicação muito detalhada por parte da estagiária. Esta optou por dar 
apenas a instrução inicial, de modo que todos se posicionassem na posição de maior 
conforto, para depois prosseguir com a atividade, à medida que a estagiária ia dando as 
indicações. Desta vez, a estagiária optou por dar também a indicação de que os clientes 
devem ir massajando várias partes do corpo (começando pela cabeça), de modo a 
consciencializarem todas as partes constituintes do seu corpo. Para além disso, devem 
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estar de olhos fechados, a escutar a música, dando especial atenção à respiração, 
realizando inspirações/expirações profundas, e tomando consciência das mesmas. Esta 
atividade foi realizada com prazer pelos clientes, tendo promovido, de modo geral, 
sensações de bem-estar e descontração geral. 
Em jeito de conclusão, seguiu-se o momento do diálogo final, em que foi feita uma breve 
reflexão acerca da sessão, em que os clientes recordaram quais as atividades realizadas 
durante a mesma. Nesta sessão, não tiveram que referir quais as atividades preferidas, 
uma vez que apenas foi realizada uma atividade na parte fundamental da sessão. De um 
modo geral, os clientes referiram ter gostado bastante das atividades realizadas, apesar 
das dificuldades sentidas na realização das mesmas. Após este breve momento de 
reflexão final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes. 
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Planeamento nº19 
Data: 10 de Maio de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome 
da 

atividad
e 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégi
as 

Material Duração 

Momento 
Inicial 

Convers
a inicial 

Proporcionar a 
organização mental 

da sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes sentados no 
chão em círculo, a estagiária 
deverá informar os clientes 
da estrutura e conteúdo da 

sessão; 
É também neste momento 

que os clientes deverão 
assinar a folha de presenças. 

Os clientes deverão 
ter capacidade de: 

mostrar ter 
compreendido a 

estrutura e 
conteúdo da 

sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

10 
Minutos 

Parte 
fundamen

tal 

“Vamos 
resolver 

o 
problem

a” 

Promover 
competências de 
planeamento e 
resolução de 
problemas; 
Melhorar a 

capacidade de 
reunir informação; 

Promover o 
desenvolvimento 

de uma perspetiva 
positiva face aos 

problemas; 
Desenvolver a 

Os clientes serão divididos 
em 4 grupos com igual 

número de indivíduos. Será 
distribuído a cada grupo uma 
ficha contendo os 6 passos 

para a “resolução de 
problemas” com um tema 

específico para cada grupo 
(amigos, família, local de 

trabalho, escola, etc.) e uma 
caneta. 

Cada um dos grupos deverá 
elaborar um problema, de 
acordo com o seu tema, 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Reunir a informação 
transmitida pela 

estagiária; 
Participar na 

atividade de forma 
ativa e em grupo, 

tomando a iniciativa 
de sugerir um 

problema; 
Sugerir soluções 

alternativas para a 
resolução do 

Instrução; 
Demonstr

ação; 
Feedback 

verbal; 
Solicitaçã

o de 
Verbaliza

ção; 
Condução 

da 
resposta 

(se 
necessári

1 Cartão 
para cada 
grupo com 

os seis 
passos 
para a 

resolução 
de 

problemas; 
Folhas de 

papel; 
Caneta. 

 

60 
Minutos 
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capacidade de 
compreender sobre 

um problema; 
Promover a 

capacidade de 
pensar sobre as 

consequências de 
cada solução 
(pensamento 
alternativo); 

Desenvolver a 
capacidade de 
selecionar a 
solução que 

provoca 
consequências 

mais construtivas e 
que resulte numa 

situação 
socialmente aceite 

e gratificante para o 
próprio; 

Desenvolver o 
pensamento 
consequente. 

inventariar as diferentes 
alternativas/soluções para a 
resolução deste, bem como 
as consequências de cada 

uma das alternativas, 
assinalando qual a 

alternativa escolhida para o 
problema em questão, 

justificando respetivamente a 
sua escolha. No final, com 
todos os clientes sentados 
em círculo, o porta-voz de 

cada grupo deverá 
pronunciar o tema do seu 

grupo, o problema elaborado 
por eles, as várias soluções 
alternativas para a resolução 
deste, as consequências de 
cada uma das alternativas 

que pensaram, assinalando 
e justificando qual foi a 

solução escolhida. 
 

Nota: a estagiária deverá 
pedir a cada um dos grupos 
que dramatize a situação-

problema escolhida através 
de roleplay, tendo em 

atenção as várias fases da 
resolução de problemas (na 

dramatização deverão 
aplicar a solução 

selecionada e a respetiva 
consequência). 

problema em 
questão; 

Pensar e verbalizar 
consequências para 

cada uma das 
soluções pensadas 
para o problema; 

Escolher uma 
solução para a 
resolução do 

problema e justificar 
a sua escolha. 

 
 
 

o). 
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Retorno à 
calma 

 

“Ouve a 
música 

e 
relaxa!” 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Fomentar uma 

relaxação 
neuromuscular. 

Os clientes deverão deitar-se 
no solo do ginásio, de 

preferência em decúbito 
dorsal, com os membros 

distendidos, a cabeça 
repousada no chão e os 

olhos fechados, de forma a 
escutarem a voz da técnica e 
uma música de fundo calma, 
que lhes permitirá atingir um 
estado geral de relaxação 

neuromuscular. 
Ao mesmo tempo que ouvem 
a música os clientes devem 
massajar várias partes do 

seu corpo (cabeça, pescoço, 
braços, barriga, coxas, etc.). 

Para que melhor se tome 
consciência da respiração 

podem também ser 
realizadas inspirações e 
expirações profundas. 

 
Nota: os clientes têm 

liberdade para mudarem de 
posição, dependendo da 
forma como se sentirem 

mais confortáveis. 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

realizar o exercício 
e manifestar sinais 

de relaxamento 
muscular (através 

da postura corporal 
e da expressão 
facial); tomar 

consciência da sua 
respiração, bem 
como das várias 

partes do seu corpo 
e do seu corpo 
como um todo. 

 

Instrução 
verbal; 
Reforço 
verbal. 

Computado
r; Colunas. 

 
 

15 
Minutos 

Momento 
Final 

Convers
a Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

Com os clientes sentados 
dispostos em círculo, deverá 
ser feita uma breve reflexão 

acerca da sessão e das 
atividades realizadas, bem 
como acerca da reação de 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 
relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao longo 

Condução 
da 

resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 15 
Minutos 
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sessão; promover a 
expressão verbal 

acerca da vivência 
pessoal 

relativamente às 
atividades 
realizadas. 

 

cada cliente a cada uma das 
atividades. 

 

da sessão; 
expressar 

verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das atividades 

realizadas. 
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19ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 10 de Maio de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; FC; GS; HD; JC; LC; LS; MM; MG; PA; RJ; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão iniciou-se com um breve momento de conversa inicial, que a estagiária e os 
clientes se encontravam sentados no chão do ginásio, dispostos em círculo. Este 
momento serviu como uma breve introdução à sessão, em que a estagiária deu a 
conhecer ao grupo as atividades que iriam ser realizadas ao longo da mesma. Foi 
também neste momento que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na 
sessão.  
Nesta sessão, a estagiária optou por trabalhar apenas ao nível das competências de 
resolução de problemas, através de técnicas de roleplay, optando por não realizar 
atividades mais dinâmicas, uma vez que estavam a decorrer os treinos para o Torneio de 
Futebol da ARIA, e por isso os clientes já tinham estado a jogar futebol da parte da 
manhã (aquecimento incluído). 
Assim sendo, após a conversa inicial, seguiu-se a atividade “Vamos resolver o problema”. 
A estagiária começou por fazer uma explicação pormenorizada daquilo que se pretendia 
com a atividade. Em seguida, pediu aos clientes que se dividissem em grupos de 4 
clientes, para depois se dar início à atividade propriamente dita. Em seguida foram 
distribuídos os cartões com os seis passos para a resolução de problemas, cada um com 
um contexto específico (família, amigos, escola/fórum), para os quais problemas 
deveriam ser pensadas. Foi dado algum tempo aos clientes, para que pudessem pensar 
num problema (de acordo com o contexto que lhes foi atribuído), e em seguida 
inventariarem as diferentes alternativas/soluções para a resolução deste, assim como as 
consequências de cada uma das alternativas para o problema em questão, justificando 
respetivamente a sua escolha. No momento da discussão, os clientes participaram de 
forma ativa e atenta, tendo havido intervenção da maior parte dos clientes, sem 
intervenção da estagiária. Contudo, em alguns casos, foi necessária a solicitação e a 
condução da resposta por parte da estagiária (cliente GS;MG, PA e RJ). Pode dizer-se 
que, de um modo geral, a atividade decorreu de uma forma positiva, correspondendo às 
expetativas das estagiárias, uma vez que os clientes se encontravam bastante dinâmicos 
neste dia, tendo tido capacidade de interiorização dos conteúdos abordados. No final da 
reflexão, os clientes mencionaram situações reais, e deram o seu feedback relativamente 
à importância desta competência para a sua vida diária. Esta atividade foi então bastante 
importante, na medida em que fez com que os clientes entendessem a importância de 
sugerir soluções alternativas para a resolução de problemas, bem como pensar e 
verbalizar consequências para cada uma das soluções pensadas. Permitiu assim aos 
clientes, serem capazes de escolher uma solução para a resolução de um problema, 
sendo capaz de justificar a sua escolha. 
Terminada esta atividade, seguiu-se para um breve momento de retorno à calma, com a 
atividade “Ouve a música e relaxa!”. Uma vez que já tinha sido realizada inúmeras vezes, 
não foi necessária uma explicação muito detalhada por parte da estagiária. Esta optou 
mais uma vez por dar apenas a instrução inicial, de modo que todos se posicionassem na 
posição de maior conforto, para depois prosseguir com a atividade, à medida que a 
estagiária ia dando as indicações. Desta vez, a estagiária optou por dar também a 
indicação de que os clientes devem ir massajando várias partes do corpo (começando 
pela cabeça), de modo a consciencializarem as várias partes constituintes do seu corpo. 
Para além disso, os clientes devem estar de olhos fechados, a escutar a música, dando 
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especial atenção à respiração, realizando inspirações/expirações profundas, e tomando 
consciência das mesmas. De um modo geral, os clientes demonstraram conforto e 
satisfação na execução desta atividade, manifestando sinais de descontração 
neuromuscular geral após a realização da mesma. 
Para concluir, seguiu-se o momento do diálogo final, em que foi feita uma breve reflexão 
acerca da sessão, em que os clientes recordaram quais as atividades realizadas durante 
a mesma. Nesta sessão, não tiveram que referir quais as atividades preferidas, uma vez 
que apenas foi realizada uma atividade na parte fundamental da sessão. De um modo 
geral, os clientes referiram ter gostado bastante das atividades realizadas, apesar das 
dificuldades sentidas na realização das mesmas. Após este breve momento de reflexão 
final, deu-se por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes. 
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Planeamento nº20 
Data: 17 de Maio de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome 
da 

atividad
e 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Convers
a inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes sentados 
no chão em círculo, a 

estagiária deverá informar 
os clientes da estrutura e 

conteúdo da sessão; 
É também neste momento 

que os clientes deverão 
assinar a folha de 

presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

10 
Minutos 

Aquecimen
to 

“Prepara
-te para 
começar

” 

Promover a 
ativação geral; 
Promover as 
competências 

de comunicação 
não-verbal; 
Promover a 
verbalização 

das sensações 
tidas durante o 

exercício; 
Promover a 

cooperação, a 

A estagiária deverá solicitar 
aos clientes que, ao som da 
música, andem pelo ginásio 

nas várias direções, 
devagar, depressa, em 
pontas dos pés, com os 
joelhos fletidos, com os 

joelhos no chão, a saltitar 
com os pés juntos, como se 

andasse na lua, na lama, 
na areia quente, no gelo, 

com muito calor, com muito 
frio, com muito vento, 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Participar na 

atividade de forma 
ativa e em grupo; 
Movimentar-se 
pelo ginásio de 

diferentes formas, 
segundo a 

instrução dada; 
Dar exemplos de 

movimentos a 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Reforço 
Verbal; 
Reforço 
Social; 

Ajuda física 
(se 

necessário). 

Computado
r; 

Colunas. 
 

20 
Minutos 
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interajuda e a 
criação de um 

clima positivo no 
grupo; 

Melhorar o 
equilíbrio 

dinâmico, a 
noção do corpo, 
a coordenação 
de movimentos 
e a estruturação 

rítmica. 

demonstrando felicidade, 
tristeza, cansaço, 

preocupação, 
descontração, entre outras 

(aproximadamente 10 
segundos cada). 

No final comenta-se o 
exercício solicitando aos 
utentes que descrevam 

quais as diferenças 
sentidas ao nível do seu 

corpo à medida que 
seguiam as instruções. 

realizar ou outras 
formas de andar; 
Evoluir no solo de 
diferentes formas 

mantendo o 
equilíbrio; 
Coordenar 

movimentos e 
evitar obstáculos; 

Verbalizar as 
sensações tidas 

durante o 
exercício. 

Parte 
Fundament

al 

“Qual é 
o 

tamanho 
da tua 

ansiedad
e?” 

 

Promover a 
capacidade de 

tomar 
consciência da 

ansiedade 
vivenciada em 

diversas 
situações 
sociais; 

Promover a o 
reconhecimento 
da ansiedade 

como um 
obstáculo à 
ansiedade. 

 

A estagiária deverá 
começar por explicar que 
existe no chão uma linha 

imaginária (limitada por dois 
objeto), em que um dos 

extremos vai representar o 
MAIS e a outra vai 

representar o MENOS. 
Em seguida, será pedido 

aos clientes que se 
coloquem fisicamente no 

ponto da linha que 
consideram estar 

relativamente aos seus 
gostos pessoais (por 

exemplo: praia, campo, 
futebol, comida italiana, 
cinema, ler, andar a pé, 

etc.). 
Quando esta dinâmica 

estiver interiorizada, é dito 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Se colocarem no 
ponto da linha 

imaginária 
correspondente à 
ansiedade sentida 

nas diversas 
situações 

abordadas na 
atividade; 

Verbalizar a 
justificação da 

posição tomada na 
linha imaginária da 

ansiedade; 
Participar de forma 
ativa na reflexão 

final. 
 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Reforço 
Verbal; 
Reforço 
Social 

2 Pinos 
(para 

delimitar a 
linha) 

40 
Minutos 
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aos clientes que a linha 
representa agora a 

ansiedade vivenciada em 
diversas situações (por 

exemplo: falar com 
desconhecidos, pedir 

desculpa a um amigo, dizer 
obrigado, dar um elogio, 

fazer uma pergunta a uma 
técnica do fórum, exprimir 

uma opinião contrária, 
defender um direito, fazer 
um pedido difícil, lidar com 
a recusa, dizer que não aos 

amigos, etc. 
À medida que vão sendo 
propostas as situações, 

cada utente deverá justificar 
a sua posição. No final, 
deverá realizar-se uma 
reflexão em que seja 

abordada a importância da 
ansiedade nos nossos 
comportamentos, os 

pensamentos negativos 
como desencadeadores da 
ansiedade e a importância 
de controlar a ansiedade 

para se conseguir ser 
assertivo. 

 
 
 

Retorno à 
calma 

 

“O 
Espelho” 

Melhorar a 
atenção; 

Melhorar o 
contacto visual; 

Em pares, os clientes 
deverão focar o parceiro, 

afastados mais ou menos à 
distância de um braço. Será 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Estar atentos aos 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; Reforço 

Computado
r; 

Colunas. 

10 
Minutos 
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Promover uma 
maior 

consciencializaç
ão de si e do 

outro; 
Promover a 

capacidade de 
imitação; 

Melhorar a 
capacidade de 

controlo de 
movimentos; 
Promover a 

capacidade de 
retomar a 

calma. 

pedido que olhem nos olhos 
do respetivo par. Uma das 
pessoas será a líder e a 

outra o “seguidor”. Ao ritmo 
de uma música calma, o 

líder deverá realizar vários 
movimentos que o seu par 

deve imitar em espelho. 
(Nota: o líder e o seguidor 
deverão trocar a meio da 

atividade). 
 
 
 

movimentos do 
seu par; 

Manter o contacto 
visual com o seu 

par; 
Tomar consciência 

de si e do outro; 
Reproduzir os 

movimentos do 
seu par; 

Controlar os 
movimentos; 

Retomar a um 
estado de calma, 
após a realização 

das atividades. 

verbal; 
Feedback 

verbal;  
Ajuda física 

(se 
necessário). 

“Sente o 
som!” 

Promover a 
diminuição do 

estágio de 
vigília; 

Promover a 
capacidade de 
regressão para 
sentimentos de 

bem-estar; 
Promover o 

autoconhecimen
to; 

Melhorar a 
capacidade de 

consciencializaç
ão do estado de 

espírito. 

Os clientes deverão 
começar por dançar 

calmamente ao som de 
uma música. 

Seguidamente, deverão 
sentar-se no chão 

continuando com pequenos 
movimentos. Finalmente, 

deverão deitar-se e 
descontrair ao som de uma 

música calma. Enquanto 
relaxam deverão fechar os 
olhos, não esquecendo de 

controlar a respiração 
(inspirando pelo nariz, e 
expirando pela boca), 

podendo colocar a mão no 
abdómen para tomar uma 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Se expressar 

livremente através 
de movimentos 

lentos; 
Regredir para 

sentimentos de 
bem-estar e 

tranquilidade; 
Tomar consciência 
do seu estado de 

espírito; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através 
da postura 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Reforço 
verbal. 

Computado
r; 

Colunas. 

10 
Minutos 



156 
 

maior consciência da 
mesma. 

corporal e da 
expressão facial). 

Momento 
Final 

Convers
a Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca da 
vivência pessoal 
relativamente às 

atividades 
realizadas. 

 

Com os clientes sentados 
dispostos em círculo, 

deverá ser feita uma breve 
reflexão acerca da sessão e 
das atividades realizadas, 

bem como acerca da 
reação de cada cliente a 
cada uma das atividades. 

 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da sessão; 
expressar 

verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que 
menos gostou; 

refletir acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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20ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 17 de Maio de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AT; AB; AG; FV; FC; GS; HD; HV; JC; MM; NR; PA; RC; RJ; TM; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão teve início com um breve momento de diálogo inicial, em que a estagiária e os 
clientes se encontravam sentados no chão do ginásio, dispostos em círculo. Este 
momento serviu como breve introdução à sessão, em que a estagiária deu a conhecer ao 
grupo quais as atividades que iriam fazer parte da mesma. Foi também neste momento 
que os clientes assinaram a folha de controlo de presenças na sessão. 
Terminado o momento de conversa inicial, seguiu-se a atividade de ativação corporal, 
designada por “Prepara-te para começar”, de modo a proporcionar uma maior 
disponibilidade corporal aos clientes, para as atividades seguintes. Nesta atividade, 
alguns clientes tiveram dificuldades em adaptar o seu tipo de locomoção ao modo 
sugerido pela estagiária, apesar de estar exemplificar todos os tipos de locomoção 
sugerido, de modo a servir como exemplo para os clientes. No que diz respeito À 
manifestação das emoções sugeridas pela estagiária ao longo da atividade, surgiram 
também algumas dificuldades mais significativas, nomeadamente ao nível das emoções 
positivas, em que as dificuldades eram um pouco maiores, como foi o caso dos clientes 
PA e RJ. Esta atividade foi especialmente importante, na medida em que serviu de 
preparação para as atividades seguintes, e principalmente porque mostrou aos clientes a 
importância da expressão de sentimentos através de linguagem não-verbal, isto é, a 
importância do modo como transmitimos aos outros as nossas emoções através dos 
gestos que realizamos. 
Em seguida, realizou-se a atividade “Qual é o tamanho da tua ansiedade?”, cujo objetivo 
eram a consciencialização da ansiedade experimentada em diversas situações sociais e 
o reconhecimento da ansiedade como um obstáculo à assertividade. A estagiária fez uma 
breve explicação inicial, mas as indicações foram sendo dadas no decorrer na atividade. 
Na sua maioria, os clientes participaram de forma ativa, mostrando interesse pela 
atividade. De um modo geral, os clientes conseguiram verbalizar uma justificação para 
cada posição tomada, e participaram ativamente no momento da reflexão final. Os 
clientes menos envolvidos na atividade justificaram a sua falta de envolvimento com o 
fato de não terem compreendido o conceito da dinâmica, mas acima de tudo revelaram 
uma grande falta de motivação em participar. Esta atividade foi especialmente 
importantes, na medida em que permitiu aos clientes consciencializarem a ansiedade que 
sentem nas várias situações mencionadas, sendo capazes de se colocarem no ponto da 
linha imaginária correspondente à ansiedade sentida, assim como verbalizar a 
justificação da posição tomada na linha imaginária da ansiedade, participando ativamente 
no momento da reflexão final. 
Seguiu-se o momento do retorno à calma, com as atividades “O Espelho” e “Sente o 
Som!”. Uma vez que nunca tinham sido realizadas, a estagiária teve que fazer uma 
explicação pormenorizada daquilo que se pretendia, de modo que não surgissem dúvidas 
durantes a realização, que pudessem interromper a atividade e influenciar a sua 
execução. De um modo geral, os clientes demonstraram conforto e satisfação na 
execução destas atividades, manifestando sinais de descontração neuromuscular geral 
após a realização das mesmas. 
Em jeito de conclusão, seguiu-se o momento da conversa final, em que foi realizada uma 
breve reflexão acerca da sessão, em que os clientes tiveram oportunidade de relembrar 
quais as atividades preferidas, uma vez que apenas foi realizada na parte fundamental da 
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sessão. De um modo geral, os clientes referiram ter gostado bastante das atividades 
realizadas, apesar das dificuldades sentidas aquando da realização das mesmas. 
Concluído este momento de reflexão final, a estagiária deu por concluída a sessão. 
 

No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes. 
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Planeamento nº21 
Data: 24 de Maio de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização mental 

da sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão 

em círculo, a 
estagiária deverá 

informar os 
clientes da 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão; 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

10 
Minutos 

Aquecimento 

“O que a 
música te 

diz?” 

Promover a 
ativação geral; 

Promover a 
expressão livre de 

emoções; 
Promover a 
libertação de 
sentimentos; 
Promover a 
expressão 
corporal; 

A estagiária 
deverá colocar 
diferentes tipos 
de música que 

expressem 
diferentes 

sentimentos e 
emoções. Os 

clientes deverão 
mover-se/dançar 
pelo ginásio ao 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Expressar-se 

livremente ao ritmo 
de diferentes tipos 

de música; 
Reconhecer o tipo 
de sentimento que 
cada música lhe 

transmite; 

Instrução; 
Demonstração; 
Reforço verbal; 

Feedback 
verbal; Ajuda 

física (se 
necessário). 

Computador; 
Colunas. 

10 
Minutos 
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Facilitar a 
supressão da 

inibição. 

som dessa 
música, 

alternando 
consoante a 

emoção que cada 
música transmite. 

Podem até 
mesmo gritar a 

emoção 
transmitida. 

Libertar os 
sentimentos 

consoante o tipo 
de música que 

tocar; 
Desinibir-se 

perante o grupo. 
 

Parte 
fundamental 

“Imita o 
chefe!” 

Melhorar a 
interação com o 

grupo; 
Promover uma 

maior desinibição 
perante o grupo; 

Promover a 
autoconfiança e o à 

vontade com o 
grupo; 

Melhorar a noção 
corporal; 

Promover a 
desinibição perante 

o grupo; 
Promover a 

expressão livre de 
sentimentos e 

emoções; 
Melhorar a atenção 
e a capacidade de 

imitação; 
Promover uma 

maior amplitude de 

Os clientes 
deverão colocar-
se em roda, de 
pé. Um de cada 
vez, cada um 

deles deverá ir ao 
centro fazer um 
movimento ao 

som da música, 
que os restantes 
deverão imitar o 

melhor que 
conseguirem. 

Deverá repetir-se 
o mesmo 

exercício com 
todos os clientes, 

de modo que 
todos tenham 

oportunidade de 
fazer um novo 

movimento. 
 
 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar num 
movimento 
diferente do 

movimento dos 
colegas; 

Desinibir-se 
perante o grupo e 

ir até ao centro 
realizar um 
movimento; 

Estar atento aos 
movimentos dos 

colegas; 
Reproduzir o 
movimento 

sugerido pelos 
colegas; 

Esperar pela sua 
vez de ir ao centro. 

 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço verbal; 

Feedback 
verbal; Ajuda 

física (Se 
necessário). 

Computador; 
Colunas. 

 

15 
Minutos 
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movimentos; 
Promover uma 

maior desinibição 
perante o grupo; 

Melhorar o 
cumprimento de 

condutas e regras 
sociais 

 
 
 

“Cria a tua 
coreografia”  

Promover a 
capacidade 

criativa/imaginativa; 
Promover a 

interação e a 
dinâmica de grupo; 
Melhorar a noção 

de ritmo e 
movimento 

condicionado. 
 

Deverá começar-
se por dividir o 
grupo em duas 
equipas. Cada 

uma das equipas 
deverá pensar 

numa coreografia 
para parte de 
uma música, 

sendo que todos 
os elementos das 
equipas deverão 
participar e dar 

ideias ao resto da 
equipa. Em 

seguida, cada 
uma das equipas 

deverá 
apresentar a sua 
coreografia ao 

resto do grupo a 
sua coreografia. 
As coreografias 

deverão ir a votos 
e ganha a equipa 
com mais votos. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar em 

movimentos para a 
coreografia; 
Participar 

ativamente na 
elaboração da 
coreografia em 

grupo; 
Apresentar a 

coreografia da sua 
equipa perante o 
resto do grupo; 
Identificar as 

diferenças em 
relação às duas 

coreografias, 
conseguindo 

escolher qual a 
melhor; 

Aceitar se a sua 
coreografia não for 

a vencedora 
(resistência à 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço verbal; 

Ajuda física 
(se 

necessário) 

Computador; 
Colunas. 

20 
Minutos 
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frustração). 

“Pinta os 
teus 

sentimentos” 

Promover a 
expressão de 

sentimentos de 
forma não-verbal; 

Promover a 
criatividade e a 

espontaneidade. 
 
 

Cada um dos 
clientes terá ao 
seu dispor uma 

folha em branco. 
Estes deverão 

exprimir 
sentimentos 
através de 

desenhos, frases, 
palavras, 

relacionados com 
a forma como se 

estão a sentir 
naquele 

momento. 
Poderão exprimir 

sentimentos 
positivos e 
negativos. 

No final, à vez, 
todos os clientes 
deverão falar um 

pouco acerca 
daquilo que 

fizeram. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Expressar os 
sentimentos 
através de 

linguagem não-
verbal; 

Expressar os 
sentimentos de 

forma espontânea 
e criativa; 

Revelar ao grupo a 
forma como se 

sente; 
Falar sobre aquilo 

que elaborou 
(desenho, frases, 

palavras, etc.). 
 

Instrução 
verbal; 

Feedback 
verbal. 

Folhas de 
papel; 

canetas de 
feltro. 

15 
Minutos 

 

Retorno à 
calma 

“Sente o 
som!” 

Promover a 
diminuição do 

estágio de vigília; 
Promover a 

capacidade de 
regressão para 
sentimentos de 

bem-estar; 

Os clientes 
deverão começar 

por dançar 
calmamente ao 

som de uma 
música. 

Seguidamente, 
deverão sentar-se 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Se expressar 

livremente através 
de movimentos 

lentos; 
Regredir para 

Instrução 
verbal; 

Demonstração; 
Reforço verbal. 

Computador; 
Colunas. 

10 
Minutos 
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Promover o 
autoconhecimento; 

Melhorar a 
capacidade de 

consciencialização 
do estado de 

espírito. 

no chão 
continuando com 

pequenos 
movimentos. 
Finalmente, 

deverão deitar-se 
e descontrair ao 

som de uma 
música calma. 

Enquanto 
relaxam deverão 
fechar os olhos, 
não esquecendo 

de controlar a 
respiração 

(inspirando pelo 
nariz, e expirando 

pela boca), 
podendo colocar 

a mão no 
abdómen para 

tomar uma maior 
consciência da 

mesma. 

sentimentos de 
bem-estar e 

tranquilidade; 
Tomar consciência 
do seu estado de 

espírito; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 

muscular (através 
da postura corporal 

e da expressão 
facial). 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 

memorização e de 
sequenciação das 

atividades 
realizadas na 

sessão; promover a 
expressão verbal 

acerca da vivência 
pessoal 

Com os clientes 
sentados 

dispostos em 
círculo, deverá 
ser feita uma 

breve reflexão 
acerca da sessão 
e das atividades 
realizadas, bem 
como acerca da 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao longo 

da sessão; 
expressar 

verbalmente qual a 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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relativamente às 
atividades 
realizadas. 

 

reação de cada 
cliente a cada 

uma das 
atividades. 

 

atividade que mais 
gostou e que 

menos gostou; 
refletir acerca dos 

sentimentos 
vivenciados ao 

longo das 
atividades 
realizadas. 
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21ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 24 de Maio de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Intervenientes:  

 AC; FC; GS; HD; JC; LC; MM; MG; NR; PA; RJ; TM; 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
A sessão deste dia, tal como as restantes, teve início com um breve momento de 
conversa inicial, em que a estagiária e os clientes se encontravam sentados no chão do 
ginásio, dispostos em círculo. Este momento serviu para a estagiária fazer uma breve 
introdução à sessão, dando a conhecer ao grupo as atividades que iriam ser realizadas 
ao longo da mesma. Foi também neste momento que a estagiária pediu aos clientes que 
assinassem a folha de controlo de presenças na sessão. 
Seguidamente a esta parte introdutória, realizou-se o momento do 
aquecimento/aquecimento corporal, com a atividade “O que a música te diz?”. A 
estagiária começou por fazer uma explicação daquilo que se pretendia, de modo que os 
clientes compreendessem qual o objetivo da atividade. Os clientes pareceram entender 
aquilo que se pretendia e logo se iniciou a atividade propriamente dita. Alguns clientes 
tiveram alguma dificuldade em adaptar o ritmo da sua locomoção à emoção transmitida 
pela música. Desta forma, a estagiária optou por participar de forma ativa na atividade, 
por forma a conseguir exemplificar vários tipos de locomoção, dependendo daquilo que a 
música transmite. Assim, os clientes começaram a envolver-me mais na atividade, 
experimentando vários de tipos de locomoção. Para além disso, verificou-se também 
alguma farta de motivação e energia por parte de alguns clientes, tendo a estagiária que 
dar um incentivo extra para a realização da mesma, de modo que estes passassem a 
realizar a atividade com mais energia. 
Esta atividade serviu de preparação dos clientes para as restantes atividades da sessão, 
deixando-os mais motivados para a realização das mesmas. 
Terminada a atividade de ativação corporal, realizou-se a atividade “Imita o chefe!”. A 
estagiária começou por pedir que os clientes se colocassem dispostos em roda. Em 
seguida explicou aquilo em que consistia a atividade. Os clientes pareceram entender 
aquilo que se pretendia, e logo se deu início à atividade propriamente dita. No entanto, 
alguns clientes (por exemplo o clientes PA, RJ e GS) tiverem alguma dificuldade em criar 
um movimento e em realizá-lo em frente de todo o grupo. Foi muito complicado para 
estes clientes desinibirem-se perante o grupo, apesar de já conhecerem bem a maioria 
dos colegas do grupo. Nesses casos, a estagiária solicitou aos colegas que ajudassem 
os clientes com dificuldades, indo ao centro com os mesmos e ajudando-os a pensar num 
movimento novo. Desta forma, foi mais fácil a execução da atividade. Ao longo da 
atividade verificou-se também alguma falta de motivação por parte de alguns clientes, 
tendo havido novamente necessidade de um maior incentivo por parte da técnica, de 
maneira que estes passassem a realizar a atividade com mais energia. Esta atividades foi 
importante na medida em que permitiu aos indivíduos pensar num novo movimento, que 
pudesse apresentar perante o grupo, bem como permitiu aos clientes desinibirem-se 
perante o grupo. Foi também importante ao nível do cumprimento de regras, na medida 
em que os clientes tinham que esperar pela sua vez de “jogar”. 
Em seguida, realizou-se a atividade “Cria a tua coreografia”. A estagiária começou por 
pedir ao grupo que se dividissem em duas equipas (6 elementos cada), referindo que era 
muito importante a participação ativa por parte de todos os elementos das equipas. Em 
seguida, explicou em que consistia a atividade, de modo que todos os clientes ficassem 
esclarecidos. Ao longo da realização da atividade, verificou-se a dificuldade já esperada 
pela estagiária, relativamente à participação ativa de todos os clientes. o que se verificou 
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foi que em cada equipa só uns 2 ou 3 elementos é que participavam ativamente na 
elaboração da coreografia. Assim sendo, a estagiária teve que intervir, solicitando uma 
ativação mais ativa por parte de todos, exigindo que cada elemento do grupo sugerisse 
um movimento novo para a coreografia. Com a supervisão da estagiária, alguns dos 
elementos começaram a intervir de forma mais ativa, no entanto, alguns permaneceram 
com a mesma postura, revelando alguma falta de motivação e interesse pela atividade. 
Apesar de todas as dificuldades sentidas, esta acabou por ser uma atividade bastante 
ativa e animada, que, de um modo geral, gerou um clima de boa disposição no grupos. 
Foi importante na medida que os clientes foram capazes de, em grupo, pensar numa 
sequência de movimentos (coreografia) para apresentar aos colegas, sabendo que 
poderiam não ser os vencedores, fornecendo assim estratégias em relação a como lidar 
com a frustração.  
Seguidamente, realizou-se a atividade “Pinta os teus sentimentos”. Esta atividade foi 
bastante importante, na medida em que permitiu aos clientes trabalhar a capacidade de 
expressar os sentimentos através de linguagem não-verbal, de forma espontânea e 
criativa, para além de revelar ao grupo o modo como se sente, assim como falar sobre 
aquilo que elaborou, quer seja, um desenho, uma frase, ou mesmo uma simples palavra. 
Foi então muito importante ao nível da expressão de sentimentos e emoções perante o 
grupo. 
Em seguida, realizou-se o momento do retorno à calma, com a atividade “Sente o som!”. 
De um modo geral, os clientes demonstraram conforto e satisfação na execução desta 
atividade, manifestando sinais de descontração neuromuscular geral após a realização 
da mesma. 
Para concluir, seguiu-se o momento do diálogo final, em que foi realizada uma breve 
reflexão acerca da sessão, em que os clientes tiveram oportunidade de relembrar quais 
as atividades preferidas, uma vez que apenas foi realizada na parte fundamental da 
sessão. De um modo geral, os clientes referiram ter gostado bastante das atividades 
realizadas, apesar das dificuldades sentidas aquando da realização das mesmas. Após 
este momento de reflexão final, a estagiária deu por concluída a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária durante a sessão, estas 
foram nomeadamente ao nível da gestão da dinâmica do grupo, uma vez que é um grupo 
com uma dimensão considerável e se tornou bastante complicado gerir as conversas 
paralelas e as intervenções desadequadas por parte de alguns clientes. 
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Planeamento nº22 
Data: 07 de Junho de 2013 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa inicial Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

 
Com os clientes 
distribuídos pela 
sala, a estagiária 

deverá informar os 
clientes da estrutura 

e conteúdo da 
sessão. 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido 
a estrutura e 
conteúdo da 

sessão, dando 
o seu feedback 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

- 10 
Minutos 

Parte 
Fundamental 

Avaliação das 
competências 
sociais através 
da aplicação da 
“Checklist de 

Aprendizagem 
Estruturada de 
Competências 

Sociais”, 
“Inventário de 
Resolução de 

Problemas 

Definir o perfil 
comportamental 
dos clientes ao 

nível das 
competências 

sociais, 
incluindo a 

assertividade, a 
resolução de 

problemas e as 
competências 

de 

Com os clientes 
distribuídos pela 
sala, a estagiária 
distribuirá uma 

fotocópia do primeiro 
questionário de 
avaliação a ser 

preenchido (Checklist 
de Aprendizagem 

Estruturada de 
Competências 
Sociais). Em 

 
Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
preencher a 

totalidade das 
fichas de 
avaliação 
proposta, 

entendendo 
qual o seu 
objetivo. 

Instrução; 
Feedback 

verbal. 

Folhas de 
registo; 

- 1 Lápis ou 
caneta por 

cliente. 

80 
Minutos 
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Sociais”, “Teste 
de 

Assertividade” e 
“Escala de 

Competências 
de 

Comunicação 
no 

Relacionamento 
Interpessoal”. 

 
 
 
 
 

comunicação. 
 
 
 

seguida, a técnica 
deverá ler o 
questionário, 
explicando 

sucintamente como o 
mesmo deve ser 

preenchido. À 
medida que os 

clientes vão 
preenchendo o 
questionário, a 

técnica deve sempre 
estar presente, de 

modo a poder 
esclarecer quaisquer 
duvidas que possam 

surgir ao longo do 
preenchimento da 

mesma. 
Com os restantes 

questionários deve 
ser seguido o mesmo 

procedimento. 

. 

Momento 
Final 

Conversa Final Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 

Com os clientes 
dispostos pela sala, a 

estagiária deverá 
questioná-los sobre a 

forma como o 
preenchimento dos 

questionários foi 
vivenciada por eles, 
questionando acerca 

de possíveis 
dificuldades e 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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da vivência 
pessoal 

relativamente 
às atividades 
realizadas. 

limitações. Os 
utentes devem dar a 
sua opinião acerca 

da atividade 
realizada. 

qual a atividade 
que mais 

gostou e que 
menos gostou; 
refletir acerca 

dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 
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22ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 7 de Junho de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa  
Intervenientes:  

 NR; AC; HV; MM; LC; JC; LS; AB; FP; RJ; GS; AT; PA; LB; PCo; TM; FC;  
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 

Uma vez que esta sessão se dedicava exclusivamente à aplicação dos questionários de 
avaliação final, a estagiária optou por realizar a mesma na sala de atividades do FSO 
Lisboa. 
A sessão iniciou-se com um breve momento de conversa inicial, em que os clientes foram 
informados pela estagiária da estrutura e conteúdo da sessão, referindo que a sessão 
seria menos dinâmica do que a anterior, uma vez que seria essencialmente destinada à 
segunda fase da aplicação de quatro escalas de avaliação, nomeadamente a “Checklist 
de Aprendizagem Estruturada de Competências Sociais”, o “Inventário de Resolução de 
Problemas Sociais”, o “Teste de Assertividade” e a “Escala de Competências de 
Comunicação no Relacionamento Interpessoal”. Foi relembrado aos clientes o objetivo 
das suas aplicações, ou seja, foi-lhes dito que estes seriam utilizado para fazer uma 
avaliação final dos clientes relativamente às competências sociais trabalhadas ao longo 
das sessões de psicomotricidade, bem como os efeitos que essas competências tiveram 
em outros aspetos do comportamento. Foi também neste momento que os clientes 
assinaram a folha de presenças na sessão. 
Em seguida, foi-lhes entregue a primeira ficha de avaliação, a “Checklist de 
Aprendizagem Estruturada de Competências Sociais”, tendo sido feito uma breve 
explicação por parte da estagiária, da forma como esta deveria ser preenchida. A maior 
parte dos clientes preencheu a escala autonomamente, no entanto alguns tiveram 
necessidade de esclarecimento de algumas dúvidas ao longo do preenchimento. A 
estagiária esteve sempre presente para o caso de surgirem dúvidas ao longo do 
preenchimento. No que toca ao tempo que demoraram a responder, houveram clientes 
que foram bastante mais rápidos a preencher, tendo que ficar muito tempo à espera que 
os colegas acabassem, o que acabou por causar alguma impaciência e ansiedade. 
Devido a isto, talvez tivesse sido importante, na fase de explicação da escala, a 
estagiária ter lido as questões uma a uma, para que não houvessem quaisquer dúvidas 
quanto ao preenchimento da escala e para que os clientes estivessem melhor 
esclarecidos acerca do que se pretendia em cada uma das questões. 
Seguidamente, foi distribuída a segunda avaliação, o “Inventário de Resolução de 
Problemas Sociais”, tendo sido feita uma explicação pormenorizada daquilo que se 
pretendia com este instrumento. Os clientes revelaram algumas dificuldades neste 
preenchimento, tendo solicitado por várias vezes a ajuda da estagiária. Mais uma vez, 
ocorreram grandes diferenças no que diz respeito ao tempo que cada um demorou a 
preencher a escala, o que pode revelar também algum desinteresse relativamente ao 
preenchimento por parte dos clientes que o realizaram mais rapidamente. 
Em seguida, foi distribuído o “Teste de Assertividade”. Foi novamente realizada uma 
explicação daquilo que era pretendido com este instrumento. O preenchimento ocorreu 
sem grandes interrupções, sendo que poucos foram os clientes que solicitaram 
esclarecimentos por parte da estagiária. Este foi, segundo os clientes, um teste de fácil 
preenchimento. Apesar de tudo, voltaram a haver diferenças no que toca à duração do 
preenchimento. 
Por fim, foi distribuída a “Escala de Competências de Comunicação no Relacionamento 
Interpessoal”. Após uma explicação pormenorizada daquilo que se pretendia e da forma 
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como deveria ser preenchida, foi iniciado o preenchimento. Mais uma vez, a estagiária 
esteve sempre presente para o caso de ser solicitada para o esclarecimento de dúvidas. 
Ao longo do preenchimento, alguns clientes apresentaram algumas dúvidas, mas apesar 
de tudo, o preenchimento ocorreu sem grandes problemas. 
 
 
Terminado o preenchimento das quatro escalas de avaliação, e tendo sido este um 
processo demorado, seguiu-se logo ao momento da conversa final. Nesta conversa, os 
clientes relembraram quais as escalas preenchidas, assim como as maiores dificuldades 
sentidas relativamente ao preenchimento das mesmas. Após este breve momento de 
diálogo final, deu-se por terminada a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária ao longo da sessão estas 
prenderam-se essencialmente com a necessidade de manter o grupo em silêncio para 
que todos pudessem preencher as escalas da melhor forma possível, sem interrupções 
no raciocínio. Foi também complicado estar disponível para esclarecer todas as dúvidas, 
uma vez que por vezes surgiam várias dúvidas ao mesmo tempo e era impossível 
esclarecer todos ao mesmo tempo. Desta forma, acabavam por surgir alguns momentos 
de conversa, no seguimento da espera pelo esclarecimento. 
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Planeamento nº23 
Data: 14 de Junho de 2013 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa  
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa 
inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

 
Com os clientes 

distribuídos pela sala, 
a estagiária deverá 
informar os clientes 

da estrutura e 
conteúdo da sessão. 

É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido a 
estrutura e 

conteúdo da 
sessão, dando o 

seu feedback 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

- 10 
Minutos 

Parte 
Fundamental 

Aplicação de 
duas escalas de 

avaliação, 
respetivamente, 

“Beck Youth 
Inventories” e 

“SECHS – 
Sistema de 
Avaliação 

Comportamental 
de Habilidade 

Social”  
 

Definir o perfil 
comportamental 
dos clientes ao 

nível das 
competências 

sociais, 
nomeadamente 

ao nível das 
dificuldades ao 
nível emocional 

e ao nível do 
comportamento 

e habilidade 

Com os clientes 
distribuídos pela sala, 
a estagiária distribuirá 

uma fotocópia do 
primeiro questionário 

de avaliação a ser 
preenchido (Beck 

Youth Inventories). 
Em seguida, a técnica 

deverá ler o 
questionário, 
explicando 

sucintamente como o 

 
Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
preencher a 

totalidade das 
fichas de 
avaliação 
proposta, 

entendendo 
qual o seu 
objetivo. 

. 

Instrução; 
Feedback 

verbal. 

Folhas de 
registo; 

- 1 Lápis ou 
caneta por 

cliente. 

80 
Minutos 
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social. 
 
 

mesmo deve ser 
preenchido. À medida 

que os clientes vão 
preenchendo o 
questionário, a 

técnica deve sempre 
estar presente, de 

modo a poder 
esclarecer quaisquer 
dúvidas que possam 

surgir ao longo do 
preenchimento da 

mesma. 
Com o outro 

questionário deve ser 
seguido o mesmo 

procedimento. 

Momento 
Final 

Conversa 
Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

Com os clientes 
dispostos pela sala, a 

estagiária deverá 
questioná-los sobre a 

forma como o 
preenchimento dos 

questionários foi 
vivenciada por eles, 
questionando acerca 

de possíveis 
dificuldades e 

limitações. Os utentes 
devem dar a sua 
opinião acerca da 

atividade realizada. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao 

longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

qual a atividade 
que mais gostou 

e que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 
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23ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 14 de Junho de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Sala de atividades do FSO Lisboa  
Intervenientes:  

 AC; GS; HV; AT; MM; LC; PA; NR; LS; RJ; FP; JC; MG; FC; TM; PCo; PC;  
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
 

Uma vez que esta sessão se dedicava exclusivamente à aplicação dos questionários de 
avaliação final, a estagiária optou por realizar a mesma na sala de atividades do FSO 
Lisboa. 
A sessão teve início com um breve momento de diálogo inicial, em que a estagiária 
informou os clientes acerca da estrutura e conteúdo da sessão, referindo que a sessão 
seria novamente um pouco menos dinâmica, tal como na sessão anterior, uma vez que 
se destinava à aplicação de três escalas de avaliação, nomeadamente a “Beck Youth 
Inventories” e a “SECHS – Sistema de Avaliação Comportamental de Habilidade Social”. 
Foi novamente explicado aos clientes qual o objetivo do preenchimento destes 
questionários, ou seja, foi-lhes dito que estes seriam utilizados para fazer uma avaliação 
final dos clientes relativamente às competências sociais trabalhadas ao longo das 
sessões de psicomotricidade, assim como outros aspetos do comportamento dos 
mesmos. Foi também neste momento que os clientes assinaram a folha de presenças na 
sessão. 
Terminado o momento do diálogo inicial, foi-lhes distribuída a primeira ficha de avaliação, 
a “Beck Youth Inventories”, tendo inicialmente sido feita uma leitura das questões 
apresentadas no instrumento, seguidas de uma explicação pormenorizada por parte da 
estagiária, da forma como esta deveria ser preenchida. Embora grande parte dos clientes 
tenham preenchido a escala de forma autónoma, alguns dos clientes apresentaram 
algumas dúvidas durante o preenchimento, tendo sido necessário intervenção da 
estagiária por várias vezes, para que pudessem ser esclarecidas essas dúvidas. Durante 
o preenchimento a estagiária esteve sempre presente, de modo a poder esclarecer os 
clientes sempre que surgissem dúvidas ou questões. Relativamente à duração do 
preenchimento, alguns clientes foram bastante mais rápidos, tendo assim que ficar algum 
tempo à espera que os colegas terminassem, o que acabou por gerar alguma 
impaciência nos clientes.  
Em seguida, foi distribuída a segunda escala de avaliação, a “SECHS – Sistema de 
Avaliação Comportamental de Habilidade Social”. Houve novamente uma leitura da 
questões por parte da estagiária, seguida de uma explicação bastante pormenorizada 
daquilo que se pretendia com este instrumento. Os clientes apresentaram bastantes 
dificuldades no preenchimento da mesma, uma vez que as questões desta escala eram 
um pouco mais subjetivas do que nos outros instrumentos. Desta forma, o esclarecimento 
de dúvidas por parte da estagiária foi solicitado inúmeras vezes. Apesar de toda a 
dificuldade sentida pela maioria dos clientes no preenchimento da escala, alguns não 
demonstraram grandes dificuldades, efetuando o preenchimento num tempo demasiado 
reduzido, o que poderá revelar um certo desinteresse e descuido no preenchimento da 
mesma. No caso deste instrumento, teria sido importante ter havido o preenchimento por 
parte da estagiária ou de outro técnico do fórum, uma vez que o preenchimento por parte 
dos clientes torna os resultados muito pouco fiáveis. Tal não aconteceu, uma vez que no 
momento da avaliação inicial a escala foi apenas preenchida pelos clientes, sendo que se 
neste momento o preenchimento fosse feito pelos técnicos, iria tornar os resultados 
menos fiáveis. 
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Terminado o preenchimento das duas escalas de avaliação, e uma vez que este foi um 
processo bastante demorado e exigente, passou-se imediatamente ao momento de 
diálogo final. Neste momento, os clientes relembraram quais as escalas preenchidas, 
bem como as maiores dificuldades sentidas no preenchimento das mesmas. Após esta 
breve reflexão, os clientes foram informados que esta seria a antepenúltima sessão 
dinamizada pela estagiária, sendo que esta estaria a terminar o seu estágio. Após este 
momento, a estagiária deu por terminada a sessão. 
 
No que diz respeito às dificuldades sentidas pela estagiária ao longo da sessão estas 
prenderam-se essencialmente com a necessidade de manter o grupo em silêncio para 
que todos pudessem preencher as escalas da melhor forma possível, sem interrupções 
no raciocínio. Foi também complicado estar disponível para esclarecer todas as dúvidas, 
uma vez que por vezes surgiam várias dúvidas ao mesmo tempo e era impossível 
esclarecer todos ao mesmo tempo. Desta forma, acabavam por surgir alguns momentos 
de conversa, no seguimento da espera pelo esclarecimento. 
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Planeamento nº24 
Data: 21 de Junho de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivo Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conversa inicial Proporcionar 
a organização 

mental da 
sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes 
sentados no chão 

em círculo, a 
estagiária deverá 

informar os clientes 
da estrutura e 

conteúdo da sessão; 
É também neste 
momento que os 
clientes deverão 

assinar a folha de 
presenças. 

Os clientes 
deverão ter 

capacidade de: 
mostrar ter 

compreendido 
a estrutura e 
conteúdo da 

sessão, dando 
o seu 

feedback; 
 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

10 
Minutos 

Aquecimento 

“Segue o 
movimento” 

Ativação 
muscular; 

Preparação 
do aparelho 

cardiovascular 
para as 

atividades. 

Em círculo, todos os 
clientes, um de cada 
vez, vão sugerindo 
um exercício para o 
aquecimento. Todos 
os colegas devem 

repetir esse mesmo 
movimento. 

Este exercício deve 
ser realizado ao som 

de música alegre. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Pensar num 
movimento 
diferente do 

movimento dos 
colegas; 

Reproduzir o 
movimento 

sugerido pelos 
colegas. 

 

Instrução; 
Demonstração; 

Reforço 
Verbal. 

Computador; 
Colunas. 

 

10 
Minutos 
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Parte 
Fundamental 

“Jogo do Fogo” 
 

Melhorar a 
atenção e a 
memória; 

Promover o 
trabalho em 

equipa 
(espirito de 

equipa); 
Promover o 

sentimento de 
competência; 

Melhorar a 
capacidade 

de associação 
de ideias 

(organização 
conceptual da 

ação). 
 

Os clientes deverão 
dividir-se em duas 

equipas. A estagiária 
deverá estar entre as 
duas equipas, com 
um lenço na mão, e 
deverá ir chamando 

os elementos de 
ambas as equipas, 
identificados por 

números, cores ou 
animais, combinados 

entre si, e com um 
correspondente em 
ambas as equipas. 

Quando a estagiária 
chamar, os 

elementos com 
correspondentes 

deverão correr para 
tentar apanhar o 
lenço e levá-lo de 
volta para o lado 

onde se encontra a 
sua equipa. O 

elemento da equipa 
que não apanhar o 
lenço, deverá correr 

para apanhar o 
elemento da outra 

equipa que 
conseguiu agarrar o 

lenço, antes que este 
chegue ao lado da 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Se organizar 

dentro da 
própria equipa, 
atribuindo um 

número, cor ou 
animal a cada 
elemento da 

equipa; 
Estar atento à 
chamada feita 
pela estagiária; 
Chegar o mais 
rapidamente 
possível ao 

centro, após a 
chamada da 
estagiária; 
No caso de 

não apanhar o 
lenço, 

entender que 
tem que correr 

atrás do 
elemento da 

equipa 
adversário, de 

modo a 
impossibilitá-lo 

de pontuar. 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

 

Lenço 20 
Minutos 
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sua equipa, de modo 
a evitar que este 

pontue. 
(Sugestão: podem 
ser os utentes a 

definir as palavras 
dentro de cada uma 

das categorias.) 

Futebol Humano Melhorar a 
capacidade 

de 
cumprimento 

de regras; 
Promover a 
capacidade 
de trabalhar 
em equipa; 
Promover o 
espírito de 

grupo. 

Deverão formar-se 
duas equipas com 
igual número de 

indivíduos, que irão 
jogar uma contra a 
outra com o ginásio 

dividido em duas 
partes iguais (2 
meios campos), 
sendo os seus 

elementos a “bola” 
com que se vai 

poder marcar golo. 
Cada equipa terá 

que defender a sua 
linha final e atacar a 
linha final contrária. 
O objetivo do jogo é 
ultrapassar a linha 
final do adversário 

(final do meio campo 
contrário) sem que 
nenhum elemento 
dessa equipa lhe 
toque ou apanhe, 

marcando-se assim 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Cumprir com 
as regras do 

jogo; 
Conseguir 

atravessar o 
meio campo 

do adversário 
sem que 
nenhum 

elemento da 
equipa 

adversária lhes 
toque; 

Defender o 
respetivo meio 

campo, 
impedindo os 

colegas da 
equipa 

adversária de 
chegar à linha 

final, 
impedindo-os 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal; 
reforço social; 

feedback 
verbal. 

Pinos (para 
dividir o 
campo). 

25 
Minutos 
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ponto. 
Os jogadores podem 
ser “apanhados” ou 
“tocados” no meio 
campo ofensivo 

(defensivo da outra 
equipa), e sempre 
que isso aconteça, 
ficam no mesmo 

local à espera que 
algum colega as 
“salve”, bastando 

para isso tocar-lhes 
para poderem voltar 
normalmente à ação 

do jogo. 
Sempre que é obtido 
golo ou ponto, o jogo 
recomeça com todos 

os jogadores nos 
respetivos meios 

campos. 

assim de 
marcar 

golo/ponto; 
Vivenciar o 

jogo com um 
espirito de 
competição 
adequado 

(competição 
saudável). 

Retorno à 
calma 

“Qual o significado 
das sessões de 

Psicomotricidade?” 

Promover a 
capacidade 
de reflexão; 
Promover a 
capacidade 

de expressão 
através de 
linguagem 
não-verbal. 

Deverá ser pedido 
aos clientes que, em 
grupo, pensem em 
algo que para eles 
represente aquilo 

que foram as 
sessões de 

psicomotricidade ao 
longo deste último 

ano, para que depois 
possam passar isso 

para o papel de 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Refletir acerca 
daquilo que 

foram as 
sessões de 

PM no último 
ano; 

Transpor para 
o papel aquilo 
que refletiu; 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Papel de 
cenário; 

Canetas de 
feltro; Lápis 

de cor; 
Lápis de 

cera. 

20 
Minutos 
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cenário, através de 
um desenho, uma 

pintura, de frases, ou 
até mesmo de texto. 

Expressar os 
sentimentos de 

modo não-
verbal. 

Momento 
Final 

Conversa Final Desenvolver a 
capacidade 

de 
memorização 

e de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

Com os clientes 
sentados dispostos 
em círculo, deverá 
ser feita uma breve 
reflexão acerca da 

sessão e das 
atividades 

realizadas, bem 
como acerca da 
reação de cada 

cliente a cada uma 
das atividades. 

 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

relembrar pelo 
menos três 

das atividades 
realizadas ao 

longo da 
sessão; 

expressar 
verbalmente 

qual a 
atividade que 
mais gostou e 

que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das 
atividades 
realizadas. 

 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 15 
Minutos 
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24ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 21 de Junho de 2013 
Horário: 14h30-16h30 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
 Intervenientes:  

 AC; FP; GS; JC; LC; LS; MM; MG; PC; RJ; NR; PCo; FC; AG; LB;   
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Esta sessão foi um pouco diferente das restantes, na medida em que foi um pouco mais 
descontraída do que as restantes. A estagiária escolheu algumas das atividades mais 
lúdicas, que durante o ano os clientes apontaram como preferidas. Assim sendo, a 
mesma teve início com um breve momento de conversa inicial, em que os clientes foram 
informados pela estagiária acerca da estrutura da sessão, dando conhecimento de quais 
as atividades que iam ser realizadas. Os clientes manifestaram imediatamente uma 
enorme motivação para as mesmas. Foi também neste momento que os clientes 
assinaram a folha de controlo de presenças na sessão.  
A primeira atividade realizada foi uma atividade de ativação corporal, de seu nome 
“Segue o movimento”. Uma vez que a sessão seria menos formal do que o habitual, os 
clientes realizaram a atividade de um modo bastante descontraído, não tendo surgido 
quaisquer problemas. Assim sendo, a estagiária não direcionou a sua atenção para 
nenhum cliente em especial, deixando todos bastante à vontade. Esta atividade serviu 
como preparação para as restantes atividade da sessão, deixando os clientes ainda mais 
motivados para a realização das mesmas. 
Terminado o momento do aquecimento, seguiu-se o “Jogo do Fogo”, uma atividade 
bastante apreciada pelos clientes ao longo das sessões. Esta atividade decorreu sem 
grandes dificuldades, na medida em que a estagiária deixou que os clientes a 
realizassem de uma forma mais lúdica, não dando tanta importância às falhas. 
Em seguida realizou-se o “Futebol Humano”, outra atividade bastante apreciada pela 
generalidade dos clientes. Os clientes estiveram bastante envolvidos nesta atividade, 
levando a competição de um modo saudável. Neste dia, a estagiária participou 
ativamente na atividade, tendo feito parte de uma das equipas participantes. Esta 
atividade deixou o grupo num clima de grande boa-disposição. 
Para terminar, realizou-se um breve momento relativo às sessões de psicomotricidade, 
em que a estagiária forneceu algum material aos clientes (papel de cenário, canetas de 
feltro, lápis de cor, lápis de cera, etc.), de modo que os clientes pudessem escrever ou 
desenhar algo que para eles representassem aquilo que tinham sido as sessões de 
psicomotricidade dinamizadas pela estagiária. Os clientes esforçaram-se bastante nesta 
atividade, justificando inclusive aquilo que tinham elaborado (desenho, frase, dedicatória, 
etc.). Os clientes manifestaram alguma tristeza neste momento, uma vez que sabiam que 
esta era uma das últimas sessões dinamizadas pela estagiária. Inclusivé, fizeram a 
estagiária prometer que iria guardar a folha de papel de cenário. 
Em seguida, e para finalizar, decorreu um breve momento de reflexão final, em que a 
estagiária relembrou os conteúdos da sessão e verbalizou os seus pensamentos acerca 
das sessões de Psicomotricidade no ginásio, ao longo do ano. Em seguida, a estagiária 
solicitou aos clientes que verbalizassem as suas vivências, pensamentos e sentimentos, 
ao longo do ano, relativamente às sessões de Psicomotricidade no ginásio. 
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Planeamento nº25 
Data: 28 de Junho de 2013 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
Duração: 100 minutos   
Horário: 14h30 – 16h30 
 
 

Momento 
da Sessão 

Nome 
da 

ativida
de 

Objetivo Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Momento 
Inicial 

Conver
sa 

inicial 

Proporcionar a 
organização 
mental da 

sequência de 
atividades da 

sessão; 
 

Controlo de 
presenças na 

sessão. 

Com os clientes sentados 
no chão em círculo, a 

estagiária deverá informar 
os clientes da estrutura e 

conteúdo da sessão; 
É também neste momento 

que os clientes deverão 
assinar a folha de 

presenças. 

Os clientes deverão 
ter capacidade de: 

mostrar ter 
compreendido a 

estrutura e 
conteúdo da 

sessão, dando o 
seu feedback; 

 

Instrução; 
Reforço 
Verbal. 

Folha de 
registo de 
presenças. 

10 
Minutos 

Aquecimen
to 

Shake-
Shake 

Promover a 
ativação geral; 

Promover a 
consciencializa
ção corporal; 
Estimular a 
expressão 
corporal; 

Promover a 
cooperação. 

 
 
 

O grupo deverá espalhar-
se pelo ginásio, sendo 

nomeado um líder, que ao 
som de uma música 

escolhida pela estagiária, é 
responsável por instruir o 
grupo sobre a forma como 
se devem mover/dançar, 
ao mesmo tempo que faz 

esses mesmos 
movimentos. 

(Por exemplo: “Agora 
devem dançar mexendo só 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 

Dançar ao som da 
música imitando os 

movimentos 
executados pelos 

colegas; 
Fazer, quando 

solicitado, 
movimentos ao som 
da música, de modo 

que os colegas 
consigam imitar. 

Instrução 
verbal; 

Demonstraçã
o; 

Feedback 
Verbal; 

Ajuda física 
(se 

necessário). 

Computado
r; colunas 

10 
Minutos 
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o braço esquerdo.”) 
O líder deve ir mudando ao 

longo da atividade, para 
que todos tenham 
oportunidade de 

“comandar” o grupo. 

 
 
 

Parte 
Fundament

al 

Grande 
Desafio 

Melhorar o 
cumprimento de 

condutas e 
regras sociais 
(esperar pela 

sua vez, 
respeito pela 

ordem da 
atividade, etc.); 
Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

imitação de 
gestos, bem 

como perceção 
e assimilação 
dos mesmos; 
Promover a 
atenção e a 

coordenação; 
Promover o 
trabalho e 

cooperação de 
equipa; 

Melhorar a 
confiança em si 

próprio e no 
grupo. 

O grupo deverá ser divido 
em duas equipas. 

No primeiro desafio, de 
acordo com um tema 

definido pela estagiária, um 
dos clientes deverá pensar 
numa palavra, sobre a qual 
terá, posteriormente, que 
responder a perguntas 

feitas pela equipa 
adversária, até que a 

mesma adivinhe qual é a 
palavra. Estas perguntas 
deverão ser de resposta 

curta, nomeadamente “sim” 
ou “não”. 

No segundo desafio, as 
regras são as mesmas. No 
entanto, o cliente terá que 
pensar no nome de uma 
das pessoas que está na 

sala, e as perguntas 
realizadas serão acerca 
dessa pessoa, até que a 

equipa adversária adivinhe 
qual a pessoa em questão. 

No terceiro desafio, de 
tema livre, deverá ser 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 
Representar as 
palavras sem 

recorrer ao uso de 
linguagem verbal; 
Demorar o menor 
tempo possível a 
representar as 
palavras em 

questão; 
Adivinhar qual a 

palavra em questão 
com o menor 
número de 

perguntas possível; 
Respeitar as regras 

do jogo, 
aguardando a sua 
vez de falar e não 
falando ao mesmo 

tempo que os 
colegas. 

Vivenciar o jogo 
com uma forma de 

competição 
adequada. 

Instrução; 
Medicação do 

diálogo do 
grupo; 

Feedback 
verbal; 
Reforço 
verbal 

 

Folhas de 
papel; 

canetas de 
feltro. 

30 
Minutos 



185 
 

escolhida uma palavra, que 
deverá ser representada 

através de mímica ou 
desenho (será a estagiária 
a decidir qual o modo de 
representação), de modo 
que a outra equipa seja 

capaz de adivinhar qual a 
palavra em questão. 
Cada resposta certa 

equivalerá a 1 ponto para a 
equipa que adivinhar. 

Ganha a equipa que tiver 
mais pontos. 

Momento 
Final 

Conver
sa Final 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

de 
sequenciação 
das atividades 
realizadas na 

sessão; 
promover a 
expressão 

verbal acerca 
da vivência 

pessoal 
relativamente 
às atividades 
realizadas. 

Breve reflexão 
acerca das 
atividades 

realizadas ao 

Com os clientes sentados 
dispostos em círculo, 

deverá ser feita uma breve 
reflexão acerca da sessão 

e das atividades realizadas, 
bem como acerca da 

reação de cada cliente a 
cada uma das atividades. 

Nesta sessão em especial, 
por ser a última, deverá ser 

realizada uma breve 
reflexão acerca das 

atividades realizadas ao 
longo das sessões 
dinamizadas pela 

estagiária. 
 
 

Os clientes deverão 
ser capazes de: 
relembrar pelo 
menos três das 

atividades 
realizadas ao longo 

da sessão; 
expressar 

verbalmente qual a 
atividade que mais 

gostou e que menos 
gostou; refletir 

acerca dos 
sentimentos 

vivenciados ao 
longo das atividades 

realizadas; 
Refletir acerca da 

forma como se 
sentiu ao longo das 

Condução da 
resposta; 
Feedback 

verbal. 

- 10 
Minutos 
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longo das 
sessões de 

Psicomotricidad
e dinamizadas 
pela estagiária. 

sessões; 
Expressar os 
sentimentos 

relativos à forma 
como estas sessões 

os fizeram sentir. 
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25ªSessão de Psicomotricidade 
 
Data: 28 de Junho de 2013 
Horário: 11h-12h 
Local: Academia de Fitness e Artes Marciais 
 Intervenientes:  

 FP; GS; JC; LC; MM; MG; RJ; NR; PCo; FC; AG; LB;   
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Esta sessão durou menos do que o habitual, uma vez que teve que se realizar na parte 
da manhã, no horário de outra atividade, uma vez que na parte da tarde os clientes 
tinham uma visita ao exterior. 
O início da sessão decorreu com um breve momento de conversa inicial, em que foi 
apresentado ao grupo aquilo que iria ser realizado na sessão. Foi também nesta altura 
que clientes foram relembrados que esta seria a última sessão dinamizada pela 
estagiária, e que por isso esta seria uma sessão um pouco mais lúdica e descontraída do 
que o habitual. Foi também neste momento que os clientes assinaram a folha de controlo 
de presenças na sessão. 
Seguiu-se um breve momento de ativação corporal, com a atividade “Shake-Shake”, que 
permitiu aos clientes prepararem-se para a atividade seguinte, ganhando uma motivação 
extra para a mesma.  
A atividade seguinte foi o “Grande Desafio”, uma vez que tinha sido mencionada pelos 
clientes como uma das atividades preferidas ao longo do ano. Esta permitiu uma grande 
interação entre os clientes e a estagiária, sendo que esta participou no jogo e forma ativa, 
fazendo parte de uma das equipas. O grupo vivenciou esta atividade de um modo 
bastante descontraído, ficando com um sentimento geral de bem-estar. 
Finalmente, e em jeito de despedida, uma vez que esta era a última sessão dinamizada 
pela estagiária, foi feita uma breve reflexão envolvendo ao máximo os clientes. 
Terminado este momento de reflexão, a sessão foi dada como terminada. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


